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Základní ukaZatele

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Výměra lesních pozemků (tis. ha) 1 396 1 378 1 367 1 362  1 339 1 348

Porostní plocha (tis. ha) 1 351 1 343 1 333 1 324 1 321 1 315

Těžba (tis. m3) 7 370 7 435 7 653 7 741 9 678 8 882

Těžba m3/ha porostní plochy 5 6 6 6 7 7

Obnova lesa (ha) 11 437 11 513 12 609 11 562 11 466 10 772

Výchova mladých lesních porostů (ha) 77 123 62 690 69 307 67 024 34 964 29 703

Výnosy celkem (mil. Kč) 6 751 5 883 5 801 7 340 13 936 12 041

Výnosy z provozní činnosti (mil. Kč) 5 790 5 065 4 961 6 498 10 531 10 769

Náklady celkem (mil. Kč) 6 469 5 733 5 332 6 922 12 278 11 757

Náklady provozní činnosti (mil. Kč) 5 570 5 014 4 731 5 775 8 403 10 283

Osobní náklady (mil. Kč) 908 964 1 007 1 116 1 236 1 407

Přidaná hodnota (mil. Kč) 1 888 1 230 1 787 2 229 3 555 2 248

HV po zdanění (mil. Kč) 282 150 469 418 1 658 284

Bilanční suma (mil. Kč) 65 801 65 854 66 097 67 026 69 092 69 183

Stálá aktiva (mil. Kč) 60 515 61 228 61 064 61 107 61 783 61 979

Oběžná aktiva (mil. Kč) 5 242 4 542 4 957 5 840 7 213 7 171

Vlastní kapitál (mil. Kč) 62 248 62 479 62 455 62 633 64 323 64 433

Cizí zdroje (mil. Kč) 3 455 3 280 3 565 4 308 4 689 4 647

Cash flow z provozní činnosti (mil. Kč) -876 660 701 1 903 227 550

Cash flow z investiční činnosti (mil. Kč) -639 -640 -704 -561 -417 -745

Počet zaměstnanců 3 526 3 452 3 436 3 433 3 524 3 560

Poznámka:
Všechny údaje ve výroční zprávě jsou zpracovány podle metodik výkaznictví platných pro rok 2007. Z důvodu srovnatelnosti jsou data 
z minulých let přepočítána podle těchto platných metodik.

vývoj základníCh ukazatelů
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profil státního podniku

Základní ustanovení

1. Právnická osoba
Lesy České republiky, s. p. (dále jen LČR nebo Lesy ČR), 
byly založeny zakládací listinou Ministerstva zemědělství 
České republiky č. j. 6677/91–100 ze dne 11. 12. 1991 jako 
státní podnik podle zákona č. 111/1990 Sb., o státním 
podniku. Na základě rozhodnutí zakladatele – Minister-
stva zemědělství České republiky – č. j. 3217/97–1000 ze 
dne 12. 8. 1997 byla provedena změna zakládací listiny 
státního podniku Lesy České republiky podle § 20 odst. 1 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, změna zapsána 
dne 22. 9. 1997 do obchodního rejstříku. Státní podnik 
Lesy České republiky je zapsán v obchodním rejstříku ve-
deném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu A XII, 
vložka 540, s identifikačním číslem (IČ) 42196451; den 
zápisu 1. 1. 1992. DIČ CZ42196451.
2. Obchodní jméno: Lesy České republiky, s. p.

3. Právní forma: státní podnik

4. Sídlo: Hradec Králové 8, Přemyslova č. 1106, PSČ 501 68

5. Hlavní předmět podnikání
 výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnic-
tví ČR (dále i státu), k nimž mají Lesy České republiky, 
státní podnik, právo hospodařit,
 výkon práva hospodařit k ostatnímu movitému a ne-
movitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl 
svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování podnikatel-
ské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na 
vlastní odpovědnost,
 výkon veškerých vlastnických práv k majetku, ke které-
mu má státní podnik právo hospodařit, s podmínkou 
souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným 
majetkem a souhlasu dozorčí rady v rozsahu daném 
zakladatelem v jednacím řádu dozorčí rady u ostatního 
majetku,
 činnost odborného lesního hospodáře,
 výkon ochranné služby v lesích.

6. Ostatní předmět podnikání (činnosti)
Ostatní předmět podnikání je uveden v obchodním rejstří-
ku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, kde v od-
dílu A XII, vložka 540, je zapsán úplný předmět podnikání 
státního podniku Lesy České republiky.
Ostatní předmět podnikání je podle potřeb podniku ope-
rativně aktualizován.

7. Zásady hospodářské činnosti
Lesy České republiky, s. p. plánují a realizují lesnické 
činnosti tak, aby byl vytvořen optimální vztah mezi 
plněním všech funkcí lesů obhospodařovaných LČR 
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 za-
bezpečení 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.

HistoRie
LČR byly založeny rozhodnutím zakladatele k 1. 1. 
1992 zakládací listinou Ministerstva zemědělství Čes-
ké republiky (č. j. 6677/91–100 ze dne 11. 12. 1991). 
Na základě rozhodnutí zakladatele ze dne 12. 8. 1997 
(č. j. 3217/97–1000) byla zapsána změna zakládací 
listiny podle § 20 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o stát-
ním podniku.
Dne 24. 8. 2000 byla pod č. j. 593/2000–5000 vydána 
Instrukce Ministerstva zemědělství k postupu při 
posuzování žádostí o udělení předběžného souhlasu 
k nakládání s lesy ve vlastnictví státu. Pod stejným čís-
lem jednacím byl udělen Předběžný souhlas Minister-
stva zemědělství k právním úkonům, kterými se naklá-
dá s lesy ve vlastnictví státu. Ministr zemědělství vydal 
dne 25. 9. 2000 Příkaz č. 8/2000 (č. j. 1580/2000–
5030) k realizaci ustanovení § 16 odstavce 17 zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění, 
pokud jde o udělování souhlasu k nakládání s urče-
ným majetkem Lesů České republiky, s. p. se sídlem 
v Hradci Králové.
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oRganiZační uspořádání

1. Generální ředitel
V čele LČR je generální ředitel, který jako statutární 
orgán řídí státní podnik, odpovídá za jeho činnost 
a jedná jeho jménem ve všech věcech.
Generálního ředitele jmenuje a odvolává z funkce 
ministr zemědělství.
Generální ředitel jmenuje a odvolává své zástupce, 
kteří ho v době jeho nepřítomnosti zastupují v plném 
rozsahu jeho práv a povinností, a stanoví pořadí, ve 
kterém jej zastupují.

1.1. Dále jmenuje a odvolává další zaměstnance, 
jejichž pracovní poměr lze založit jmenováním, ve 
funkcích:

 ředitel závodu,
 ředitel krajského inspektorátu,
 lesní správce,
 vedoucí správy toků.

2. Vedení podniku
2.1. Vedení podniku tvoří zaměstnanci LČR, kteří 
zastávají tyto funkce:

 generální ředitel,
správní ředitel,
 výrobně-technický ředitel,
 ekonomický ředitel,
 obchodní ředitel,
 personální ředitel.

2.2. Zásady rozhodování
Generální ředitel rozhoduje o všech záležitostech podniku, 
pokud nejsou vyhrazeny zákonem do působnosti zaklada-
tele. V otázkách vymezených zákonem o státním podniku 
a statutem podniku rozhoduje po vyjádření či souhlasu 
zakladatele a dozorčí rady.
Vedení podniku je poradním orgánem generálního 
ředitele.
Zástupci generálního ředitele jej zastupují v době 
jeho nepřítomnosti v pořadí stanoveném generálním 
ředitelem.

3. Struktura LČR
LČR se člení na Ředitelství LČR a podřízené organizační 
jednotky LČR, kterými jsou lesní závody, semenářský zá-
vod, správy toků a krajské inspektoráty LČR, jímž jsou dále 
podřízeny lesní správy.

Vývoj počtu organizačních jednotek

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

KI 17 17 17 17 17 13 13 13 13

LS 87 87 85 85 85 85 80 78 78

LZ, SZ 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ST 6 6 6 7 7 7 7 7 7

Ředitelství LČR

Krajské inspektoráty (KI) 13 Lesní závody (LZ) 5 Semenářský závod (SZ) 1Správy toků (ST) 7

Lesní správy (LS) 78

Organizační struktura LČR k 31. 12. 2007
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ředitelství lčR
Ředitelství LČR (Ř LČR) zabezpečuje funkce spojené s práv-
ní subjektivitou LČR a jednotné lesnické a ekonomické 
řízení LČR.
Ř LČR přímo řídí krajské inspektoráty LČR, lesní závody, 
semenářský závod a správy toků.
Ř LČR se člení na úseky. Úseky se člení na odbory, které se 
dále mohou členit na oddělení.
Úseky a odbory v rozsahu své působnosti řídí a usměrŔují 
podřízené organizační jednotky.

A. Úseky a odbory Ř LČR k 30. 6. 2008
K zabezpečení odborných funkcí Ř LČR slouží úseky, 
v  jejichž  čele stojí generální ředitel, správní ředitel, 
výrobně-technický ředitel, ekonomický ředitel, obchodní 
ředitel a personální ředitel.
Ředitele úseků  jmenuje a odvolává generální ředitel; jako 
zástupci statutárního orgánu jsou zapsáni v obchodním 
rejstříku.
Všechny úseky a odbory Ř LČR v mezích svých působností 
vzájemně spolupracují při plnění úkolů LČR a při zabezpe-
čování jejich poslání.

1. Úsek generálního ředitele:
 odbor vnitřního auditu a kontroly,
 oddělení integrovaného manažerského systému.

2. Úsek ekonomického ředitele:
 odbor informačních a komunikačních technologií,
 odbor strategických analýz, rozvoje a financování,
 odbor účetnictví.

3. Úsek výrobně-technického ředitele:
 odbor hospodářské úpravy lesa,
 odbor lesního hospodářství a ochrany přírody,
 oddělení podnikové lesnické inspekce.

4. Úsek obchodního ředitele:
 odbor obchodních vztahů.

5. Úsek správního ředitele:
 odbor investic a majetku,
 odbor právní,
 odbor marketingu a PR,
 odbor managementu nákupu,
 odbor vodního hospodářství.

5. Úsek personálního ředitele:
 odbor personální a ekonomiky práce. 
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Úvodní slovo

Na podzim loňského roku jsem se stal generálním 
ředitelem Lesů České republiky, s. p. Zasvěceným, mys-
lím, není třeba připomínat, že jsem byl třetím gene-
rálním ředitelem v průběhu jednoho jediného roku. Je 
tedy evidentní, jaká situace panovala v oboru lesního 
hospodářství, jak uvnitř podniku, tak i mezi našimi 
obchodními partnery.
Není mým cílem hodnotit práci předchozích vedení 
státního podniku. Jednu věc však nelze opomenout. 
Loňský rok byl co do událostí opravdu bohatý. Začátek 
roku začal spory o tendry a do této situace Česko po-
stihl Kyrill – kalamita takového rozsahu, který nemá 
obdoby. Myslím si, že jen díky obrovskému nasazení 
jak zaměstnanců státního podniku, tak zejména díky 
nasazení každého jednotlivého dřevaře, kočího nebo 
operátora harvestoru se nám všem společnými silami 
podařilo zvládnout následky Kyrilla do konce roku. 

Samotnou likvidaci ulehčila možnost nasadit na likvidaci 
nejmodernější techniku, která velice účinně, rychle a při-
tom však šetrně k životnímu prostředí zpracovávala metr 
po metru popadané dřevo.
V polovině roku bylo přijato Memorandum a následně 
byly vypsány tendry na střednědobé zakázky na období 
2008–2010. Závěr roku se již nesl plně pod taktovkou 
řešení sporů, které se právě v souvislostí s tendry 
objevily.
Všechny tyto obtíže jsou však pouze pomyslnou slupkou. 
Pod ní je ono „jádro“, kterým je v našem případě les. 
Pomalu rostoucí organizmus, který se svou dlouhověkostí 
jakoby vysmívá našim žabomyším sporům. Jsem 
přesvědčen, že my všichni máme na paměti, že jsme lesy, 
o které se dnes staráme, nedostali jako dědictví od otců, 
ale jako půjčku od našich potomků. A tak bychom k nim 
měli přistupovat.

Ing. Jiří Novák, 
generální ředitel
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hlavní události roku 2007

Rok 2007 se pro Lesy České republiky, s. p. nesl ve zna-
mení likvidace následků orkánu Kyrill a změn ve vedení 
podniku.
Ve státním podniku Lesy České republiky, s. p. se v minu-
lém roce několikrát měnilo vedení. Dne 8. února 2007 
odstoupil z postu generálního ředitele státního podniku 
Ing. František Koníček. Vedením podniku po Františku 
Koníčkovi byl poté ministrem zemědělství Ing. Petrem 
Gandalovičem pověřen Ing. Jiří Holický, 6. dubna ho 
ministr jmenoval generálním ředitelem poté, co se Jiří 
Holický coby pověřený ředitel úspěšně vypořádal s kala-
mitním stavem po orkánu Kyrill. 15. října 2007 byl ovšem 
Ing. Holický ministrem zemědělství Gandalovičem z postu 
generálního ředitele Lesů České republiky, s. p. odvolán, 
stalo se tak na jeho vlastní žádost, z osobních důvo-
dů. Státní podnik poté dočasně vedl výrobně-technický 
ředitel Ing. Vladimír Dolejský, Ph. D. Na podzim proběh-
lo výběrové řízení na pozici generálního ředitele Lesů 
České republiky, s. p., kterého se zúčastnilo 18 kandidátů. 
Vítězem se stal Ing. Jiří Novák, do té doby ředitel Správy 
Krkonošského národního parku, který komisi zaujal vizí 
štíhlého decentralizovaného státního podniku s posílením 
pravomocí Krajských ředitelství, snahou o zvýšení čerpání 
unijních prostředků a v neposlední řadě snahou o znovu-
vybudování dobrého jména státního podniku. Do funkce 
byl jmenován 11. prosince 2007.
V noci z 18. na 19. ledna se Čechami prohnal orkán 
Kyrill. Vítr, jehož rychlost dosahovala na hřebenech hor 
až 216  km/h, v některých porostech polámal či vyvrátil 
jednotlivé stromy. Na řadě míst vznikly rozsáhlé plošné 
polomy. Kyrill v českých lesích srazil k zemi skoro deset 
milionů krychlových metrů dřeva, na majetku státního 
podniku způsobil škodu šest milionů korun. V násle-
dujících týdnech a měsících se Lesy České republiky, s. 
p. musely vypořádat s následky tohoto ničivého orkánu. 

V prvních dnech po orkánu byl na nejvíce postižených 
místech vyhlášen nouzový stav, následně se rozběhly 
práce na likvidaci kalamity. Díky obětavé práci všech, 
jak zaměstnanců Lesů České republiky, s. p., tak exter-
ních zpracovatelů, se podařilo následky zpracovat do 
31. prosince 2007.
Další významnou událostí, která ovlivnila, resp. až 
do roku 2010 bude ovlivňovat dění v Lesích České 
republiky, s. p., byl podpis „Memoranda Ministerstva 
zemědělství České republiky a Konfederace lesnických 
a dřevozpracujících svazů o principech hospodaření se 
státním lesním majetkem do roku 2010“. Stalo se tak 
27. června 2007. Na základě tohoto memoranda platí 
model správy lesního majetku: a) lesnické zakázky 
typu A – lokalita „OM“, b) lesnické zakázky typu B – lo-
kalita „P“ v poměru 50 : 50.
Následně byla vypsána zadávací řízení na tzv. střed-
nědobé zakázky na období 2008–2010 celkem na 257 
smluvních územních jednotkách (SÚJ). Z toho bylo 98 
na lokalitě OM (odvozní místo, dříví zůstává ve vlast-
nictví Lesů České republiky, s. p., které jej obchodují 
samy) a 159 na lokalitě P (při „pni“, dřevo obchoduje 
vítěz zakázky). V rámci 257 samostatných zadávacích 
řízení bylo doručeno celkem 2558 nabídek. Na podzim 
proběhlo otevírání obálek a hodnotící komise vybraly 
vítěze jednotlivých řízení.
V březnu loňského roku Lesy České republiky, s. p. po-
depsaly s Českým svazem ochránců přírody smlouvu 
o vzájemné spolupráci. Státní podnik vloží na základě 
této spolupráce do aktivit zaměřených na ochranu 
přírody a ekologickou výchovu v období 2007–2008 
celkem 5 milionů korun.
Za uplynulý rok, za rok 2007, Lesy České republiky, 
s. p. dosáhly hospodářského výsledku před zdaněním 
502 milionů 318 tisíc korun.
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Statutární orgán k 31. 12. 2007:

Ing. Jiří Novák
generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu k 31. 12. 2007

Ing. Svatopluk Sýkora
správní ředitel, 1. zástupce generálního ředitele

Ing. Zdeněk Sýkora
ekonomický ředitel, 3. zástupce generálního ředitele

Dne 1. 1. 2008 byli do funkcí jmenováni:

Ing. Bedřich Foukal
obchodní ředitel, 4. zástupce generálního ředitele

Ing. Mikuláš Říha
personální ředitel, 5. zástupce generálního ředitele

Dne 1. 3. 2008 byl do funkce jmenován:

Ing. Jiří Černík
výrobně technický ředitel, 2. zástupce generálního 
ředitele

orgány státního podniku

Dozorčí rada k 31. 12. 2007:

Mgr. Pavel Drobil – předseda DR
Ing. Viktor Blaščák – první místopředseda DR
Radek Vonka – druhý místopředseda DR 
Doc. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Ing. Ladislav Tomášek
Ing. Jaromír Kříha
Libor Lukáš
RNDr. Libor Ambrozek
Ing. Ladislav Česal

Šest členů dozorčí rady je jmenováno zakladatelem – Mi-
nisterstvem zemědělství ČR, tři jsou voleni z řad zaměst-
nanců podniku.
Od data rozvahového dne k datu sestavení účetní závěrky 
došlo ke změnám v dozorčí radě. Dne 31. 3. 2008 byl mi-
nistrem zemědělství Mgr. Petrem Gandalovičem odvolán 
člen dozorčí rady Lesů ČR, s. p.Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. 
Dnem 1. 4. 2008 byl ministrem zemědělství Mgr. Petrem 
Gandalovičem jmenován za člena dozorčí rady Lesů ČR, 
s. p. Ing. Jan Birke.
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statutáRní oRgán a jeHo Zástupci

ing. jiří novák
generální ředitel

1975–1979 – Střední lesnická technická škola v Trutnově
1979–1983 – Vysoká škola zemědělská v Praze, Lesnická 
fakulta
1995–1997 – Univerzita Karlova – Ústav jazykové a odborné 
přípravy
1983–1986 – VčSL Hradec Králové – LZ Horní Maršov, technik 
lesní správy
1987–1988 – VčSL Hradec Králové – LZ Horní Maršov, 
vedoucí lesní správy
1989–1994 – VčSL Hradec Králové (LČR, s. p.), vedoucí  provozu 
LZ Horní Maršov
1994–1999 – Správa Krkonošského národního parku, 
náměstek ředitele, vedoucí odboru péče o les
2000–2007 – Správa Krkonošského národního parku, ředitel
2000–2002 – člen dozorčí rady LČR, s. p.
2004–dosud – člen redakční rady časopisu „Lesnická práce“
2002–dosud – člen externí sekce vědecké rady Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství a myslivosti
2006–dosud – člen redakční rady časopisu „Ochrana přírody“
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ing. jiří čeRník
výrobně technický ředitel

Střední lesnická škola v Trutnově
VŠZ Brno, Lesnická fakulta
1986–1989 – ŠLP Kostelec nad Černými lesy, výrobní mistr
1997–2005 – Lesní správa Ronov nad Doubravou, lesní správce
2005–2008 – Krajský inspektorát LČR Hradec Králové, ředitel
od 1. 1. 2008–dosud – Lesy ČR, s. p., výrobně technický ředitel

ing. BedřicH Foukal
obchodní ředitel

SPŠS strojní
VUT Brno, strojní fakulta, obor Tepelné a jaderné stroje a zařízení
1990–1992 – První brněnská strojírna s. r. o., projektant
1992–1997 – Ideal trade service s. r. o., obchodní ředitel
1997–2005 – Alstom Power, s. r. o., postupně: ředitel nákupu 
a kvality, ředitel realizace projektů
2005–2006 – European Property Group, a. s., předseda předsta-
venstva
2007 – Fonak, s. r. o., jednatel
od 1. 1. 2008–dosud – Lesy ČR, s. p., obchodní ředitel

ing. Zdeněk sýkoRa
ekonomický ředitel

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta zahraničního obchodu
Vysoká škola ekonomická v Praze, postgraduální studium – Sprá-
va zahraničních společností
1978–1987 – Transakta, a. s.
1987–1991 – Škoda Platense S. A. C. I. F. (Argentina) – viceprezi-
dent
1992–1993 – Kenia Sharp s. a. (Argentina), obchodní ředitel
1993–2001 – Compania General de Fósforos Sud Americana s. a. 
(Argentina), výrobní ředitel
2002–2004 – Cointra- Godesia s. a., (Španělsko), obchodní ředitel
2005–2006 – Kablo Elektro a. s., generální ředitel (střední Evropa)
2007–2008 – nkt Cables Czech Group, výkonný ředitel (střední 
Evropa)
od 17. 12. 2008–dosud – ekonomický ředitel Lesy ČR, s. p.
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ing. svatopluk sýkoRa
správní ředitel

ČVUT Praha
ČSTV, referent investičního oddělení
OPBH Praha 6, vedoucí útvaru řízení
Walter – Stimex, ředitel
1995–1996 – Agropol, a. s., generální ředitel a místopředseda 
představenstva
1997–1999 – Sindat, s. r. o., krizový manažer
1998–1999 – Sinreal, s. r. o., ředitel
1999–2001 – Benzina, a. s., generální ředitel a místopředseda 
představenstva
2001–2002 – Aliachem, a. s., generální ředitel a místopředse-
da představenstva
2002–Agftrading, a. s., generální ředitel a místopředseda 
představenstva
2002–2003 – Reviton, s. r. o., jednatel a společník
2003–2006 – ČS reality, a. s., generální ředitel a předseda 
představenstva
2005–2007 – V zahrádkách, s. r. o., jednatel a ředitel
od 18. 8. 2007– dosud – Lesy ČR, s. p., správní ředitel

ing. Mikuláš říHa
personální ředitel

SOUL Hejnice
SLTŠ Trutnov
VŠZ, Lesnická fakulta Brno
1973–1986 – LZ Svitavy, provozní funkce
1986–1991 – Podnikové ředitelství východočeských státních 
lesů, vedoucí útvaru
1992–2004 – Lesy ČR, s. p., vedoucí odboru personálního 
a ekonomiky práce
2004–Lesy ČR, s. p., analytik, zástupce lesního správce
2004–2007 – VOŠL a SLŠ Trutnov, středoškolský učitel 
a správce školního polesí
2007–2008 – poradce, vedoucí odboru
od 1. 1. 2008– dosud – Lesy ČR, s. p., personální ředitel
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zpráva o podnikatelské činnosti  
státního podniku a stavu jeho majetku

výsledky Hospodařeni

Majetek
K 31. 12. 2007 měla aktiva LČR včetně lesních pozemků hodnotu 69,2 mld. Kč. Dlouhodobý majetek dosahoval hod-
noty 62,0 mld. Kč, z toho 53,1 mld. Kč tvořila hodnota pozemků, převážně lesních. Hodnota všech pozemků se snížila 
o –36 mil. Kč, jejich podíl na celkové bilanční sumě mírně poklesl a k 31. 12. 2007 činil 76,7  % (v roce 2006: 76,8  %, 
v roce 1995: 86,4  %). Celková bilanční suma podniku se zvýšila o 91 mil. Kč (tj. o 0,1  %); bilanční suma očištěná 
o hodnotu lesních pozemků v roce 2007 vzrostla o 127 mil. Kč, tj. o 0,8  %.

Bilanční suma (mil kč)

rok 2005 2006 2007

Bilanční suma 67 026 69 092 69 183

hodnota lesních pozemků 51 636 51 792 51 719

Bilanční suma bez lesních pozemků 15 390 17 300 17 464

Aktiva
K zásadním změnám ve struktuře aktiv v roce 2007 nedošlo. Absolutně vzrostla hodnota dlouhodobého hmotného 
majetku. Významný relativní nárůst zaznamenala pouze hodnota zásob (nárůst o 117% na 510 mil. Kč), což souvisí 
se zhoršeným odbytem kalamitního dříví a předtěžbami dříví uskutečněnými koncem roku 2007. Současně s navýše-
ním DM a zásob došlo ke snížení hodnoty finančního majetku celkem o –351 mil. Kč, relativně vysoký pokles zazna-
menaly dlouhodobé pohledávky.

struktura aktiv k 31. 12. 2007 bez lesních pozemků (mil kč)

rok 2005 2006 2007

Aktiva celkem 15 390 17 300 17 464

Dlouhodobý majetek 9 471 9 991 10 260

Zásoby 180 235 510

Pohledávky 1 207 2 132 2 114

Krátkodobý finanční majetek 4 452 4 846 4 547

časové rozlišení 80 96 33

Pasiva
V roce 2007 došlo ke snížení kapitálových fondů a fondů ze zisku celkem o –588 mil. Kč. V roce 2007 byl do jednot-
livých fondů rozdělen zisk roku 2006 ve výši 1 658 mil. Kč. Základní kapitál byl navýšen o 414 mil. Kč, rezervy o 139 
mil. Kč. U závazků došlo ke snížení o –181 mil. Kč. Došlo k meziročnímu snížení HV o –83% (–1 374 mil. Kč).

struktura pasiv k 31. 12. 2007 bez lesních pozemků (mil kč)

rok 2005 2006 2007

Pasiva celkem 15 390 17 300 17 464

Základní kapitál 8 349 8 602 9 016

Kapitálové fondy 422 251 147

Fondy ze zisku, nerozdělený zisk 2 225 3 678 3 551

Rezervy 2 844 2 777 2 916

Závazky 1 465 1 912 1 731

časové rozlišení 85 80 103
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aktiva celkem (mil kč)

rok 2005 2006 2007 07-06 %

Aktiva celkem 67 026 69 092 69 183 91 0,1

Dlouhodobý majetek 61 107 61 783 61 980 197 0,3

Nehmotný DM – netto 144 163 170 7 4,3

Hmotný DM – netto 60 118 60 332 60 574 242 0,4

z toho pozemky 52 879 53 092 53 056 -36 -0,1

Dlouhodobý finanční majetek 845 1 288 1 236 -52 -4,0

Oběžná aktiva 5 839 7 213 7 170 -43 -0,6

Zásoby 180 235 509 274 116,6

Dlouhodobé pohledávky 31 15 8 -7 -46,7

Krátkodobé pohledávky 1 176 2 117 2 106 -11 -0,5

Krátkodobý finanční majetek 4 452 4 846 4 547 -299 -6,2

časové rozlišení 80 96 33 -63 -65,6

pasiva celkem (mil kč)

rok 2005 2006 2007 07-06 %

Pasiva celkem 67 026 69 092 69 183 91 0,1

Vlastní kapitál 62 632 64 323 64 433 110 0,2

Základní kapitál 8 349 8 602 9 016 414 4,8

Kapitálové fondy 52 058 52 043 51 866 -177 -0,3

Fondy ze zisku 1 807 2 020 1 609 -411 -20,3

Nerozdělený zisk minulých let 0 0 1 658 1 658 100,0

VH běžného roku 418 1 658 284 -1 374 -82,9

Cizí zdroje 4 309 4 689 4 647 -42 -0,9

Rezervy 2 844 2 777 2 916 139 5,0

Závazky 1 465 1 912 1 731 -181 -9,5

časové rozlišení 85 80 103 23 28,8
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Náklady
V roce 2007 došlo k mírnému poklesu celkových nákladů. Jejich struktura se však změnila. Výrazně se zvýšily ze-
jména náklady na prodané zboží, které jsou spojeny s obchodní činností podniku. Výkonová spotřeba se zvýšila 
o 611 mil. Kč, což je způsobeno zejména výkupem dříví od smluvních partnerů a zvýšenými náklady spojenými se 
zpracováním kalamitního dříví. Naproti tomu došlo k výraznému snížení nákladů finančních činností (2 161 mil Kč).

náklady celkem (mil kč)

rok 2005 2006 2007 07-06 %

Náklady celkem 6 922 12 278 11 757 -521 -4,2

Náklady provozní činnosti 5 775 8 403 10 461 2 058 24,5

Náklady na prodané zboží 26 530 1 446 916 172,7

Výkonová spotřeba 3 978 5 939 6 550 611 10,3

Osobní náklady 1 116 1 236 1 407 171 13,8

Daně a poplatky 130 130 130 0 0

Odpisy DM 406 423 430 7 1,8

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 44 77 83 6 7,9

Změna stavu rezerv a opravných položek -3 -9 178 187 1 977,8

Ostatní provozní náklady 78 77 237 160 207,8

Náklady finanční činnosti 525 3 239 1 078 -2 161 -66,7

Daň z příjmů 622 636 218 -418 -65,7

Výnosy
V roce 2007 došlo k poklesu celkových výnosů. Výrazně se snížily výnosy finančních činností, což souvisí se součas-
ným poklesem jejich nákladů (menší objem). Z provozních činností vzrostly zejména tržby z prodeje zboží, které se 
zvýšily o 806 mil. Kč, nepřevyšují však náklady na prodané zboží. Meziročně poklesly výnosy z výkonů o –586 mil. Kč, 
což je dáno menším objemem prodaného dříví.

výnosy celkem (mil kč)

rok 2005 2006 2007 07-06 %

Výnosy celkem 7 340 13 936 12 041 -1 895 -13,6

Výnosy z provozní činnosti 6 498 10 531 10 769 238 2,3

Tržby z prodeje zboží 27 546 1 352 806 147,6

Výkony 6 205 9 479 8 893 -586 -6,2

Tržby z prodeje DM a materiálu 193 330 274 -56 -17,0

Ostatní provozní výnosy 73 176 250 74 42,0

Výnosy z finanční činnosti 842 3 405 1 272 -2 133 -62,6

Tržby z prodeje cenných papírů 505 3 189 970 -2 219 -69,6

Výnosové úroky 19 24 24 0 0,0

Ostatní finanční výnosy 318 192 278 86 44,8
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Úplné vlastní náklady

celkem mil. kč kč na 1 ha lesní půdy

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Pěstební činnost 2 158 2 065 2 371 1 585 1 526 1 759

Státní zakázky 21 40 49 16 30 36

Myslivost 154 144 193 113 107 143

Semenářství 47 67 80 34 49 59

Opravy cest a svážnic 472 614 767 347 453 569

Přírůstek rezerv 0 0 139 0 0 103

Údržby zákl. prostředků 399 404 332 293 298 247

Výkup dřeva 30 42 512 22 31 380

Těžební náklady 1 865 3 686 3 225 1 370 2 723 2 393

Dřevařská výroba 37 41 56 27 30 41

přímé náklady pěstební činnosti

celkem mil. kč kč na 1 ha lesní půdy

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Celkem 1 572 1 620 1 839 1 154 1 197 1 365

 Obnova lesa 529 545 598 388 403 443

Péče o kultury 506 526 547 371 389 406

Prořezávky 109 103 112 80 76 83

Ochrana lesa 72 95 195 53 71 144

Hnojení a vápn. 11 14 1 8 10 0

Jiná pěst. péče 345 337 388 254 249 288

Výsledky hospodaření
Výsledek hospodaření po zdanění zaznamenal meziroční propad o –1 374 mil. Kč. Pokles byl částečně způsoben 
menším objemem těžeb v roce 2007, částečně se na jeho výši podepsalo urychlené uzavření smluv po orkánu Kyrill, 
mající za následek vyšší výrobní náklady a následnou zhoršenou poptávku po kulatinových sortimentech, tedy nižší 
výnosy z prodeje dříví.
Hospodářský výsledek z provozních činností v roce 2007 činil 308 mil. Kč, což je oproti roku 20086 propad o –1 820 
mil. Kč. Hlavní podíl na tomto snížení provozního výsledku má v předchozích odstavcích popsaný nárůst nákladů 
a pokles výnosů z realizovaných výkonů, který dohromady činí –1 197 mil. Kč. Dále se na něm podílí zejména navý-
šení rezerv o 178 mil. Kč, zvýšené osobní náklady o 171 mil. Kč, pokles salda z prodeje zboží o –110 mil. Kč a rozdíl 
ostatních provozních nákladů a výnosů –85 mil. Kč.
Hospodářský výsledek z finančních činností, i přes podstatné snížení obratu finančních činností, zaznamenal nárůst 
o 28 mil. Kč.

výsledky hospodaření za účetní období (mil. kč)

2005 2006 2007 07–06 %

Hospodářský výsledek za účetní období 418 1 658 284 -1 374 -82,9%

Hospodářský výsledek před zdaněním 1040 2 295 502 -1 793 -78,1%

Provozní hospodářský výsledek 723 2 128 307 -1 821 -85,6%

Hospodářský výsledek z finančních operací 317 167 195 28 16,6%

Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 0 0 0,0%
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Smluvní vztahy
Na 93  % výměry svěřených lesů zajišťoval podnik lesnické činnosti prostřednictvím privátních podnikatelských sub-
jektů zabezpečujících dodávky lesnických prací na základě smluvního vztahu vzešlého z výběrového řízení. Na zbýva-
jících 7  % hospodařilo pět přímo řízených lesních závodů LČR.
Dodávka lesnických prací spočívá v provádění pěstebních a těžebních činností a dle druhu smluvního vztahu i v ná-
kupu dříví. Obrat z těchto služeb je vedle vlastního obchodu rozhodující pro ekonomiku podniku. Se smluvními 
partnery uzavírají LČR obchodní smlouvy na provádění dodávek lesnických činností zpravidla pro konkrétní úze-
mí – smluvní územní jednotku (SÚJ).
Rok 2007 byl poznamenán zejména kalamitou po orkánu Kyrill, která už v lednu vedla k podstatnému narušení 
struktury zakázek soutěžených v rámci jednotlivých SÚJ. Vedení podniku proto přistoupilo ke zrušení výběrového 
řízení vypsaného v roce 2006. Vzhledem k nutnosti urychleného řešení kalamitního stavu byl následně ministrem 
zemědělství vyhlášen nouzový stav, který LČR umožnil zadat zpracování kalamitních těžeb zrychleným způsobem. 
Toto opatření se týkalo 122 nejvíce postižených SÚJ. V nouzovém stavu byl zvolen způsob prodeje 100  % dříví při 
pni se závazkem prodeje 50  % vyrobených sortimentů zpět LČR. Ostatní činnosti (nezbytné pěstební práce, ochrana 
mladých lesních porostů, kladení kůrovcových lapáků a zpracování menších objemů kalamity) na všech SÚJ zejména 
v první polovině roku byly zajištěny jednacím řízením s prodejem dříví na OM. Pro druhé pololetí bylo vyhlášeno OZŘ 
na 278 SÚJ s platností smluv od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007 opět s prodejem dříví na lokalitě OM. V uzavírané smlouvě 
byla zakotvena i možnost opce pro první tři měsíce roku 2008. V posledním čtvrtletí roku bylo realizováno 75 zakázek 
malého rozsahu z důvodu navýšení těžeb kvůli obavě z nedostatku dříví na trhu, který by mohlo způsobit očekávané 
opožděné uzavírání smluv z vyhlášených střednědobých zakázek pro roky 2008 až 2010.

typ zakázky těžba (tis. m3)

NS – nouzový stav 3 661

OZŘ s platností smluv od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007 1 936

JŘ, ZMR, aukce na stojato, samovýroby, ostatní 2 434

Celkem LS 8 031
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odBoR oBcHodnícH vZtaHů

Obchodní činnost v roce 2007 – prodej dříví konečným zpracovatelům
V roce 2007 došlo ke změně obchodní politiky LČR z důvodu provádění rozhodujících dodávek prostřednictvím 
HLDS. V tomto roce byl opět velký objem sortimentů dodáván od smluvních partnerů na základě smluvního vztahu. 
Obchod a především zpeněžení bylo významně ovlivněno větrnou kalamitou počátkem roku, spojenou s výrazným 
nárůstem nabídky proti poptávce v prvním pololetí uváděného roku. V roce 2007 došlo k celkovému nárůstu objemu 
dodávek dříví v režii LČR. Podíl dříví prodaný vlastními pracovníky nebo pracovníky HLDS, se navýšil proti předchozí-
mu roku o 12 %  na 3 951 tis. m3 ( to je 45 % z celkové těžby dřeva u LČR). 
Státní podnik LČR nadále podle nově uzavřených smluv prodával smluvním partnerům surové dříví třemi způsoby, 
a to při pni, na OM a na pni, a to v celkovém objemu 5 917 tis. m3, což představuje 67  % veškeré těžby dřeva u LČR.
LČR v roce 2007 pokračovaly v obchodní činnosti s konečnými zpracovateli dřeva jak LZ, tak rovněž LS. Podstatná část 
z objemu vlastního prodeje 3 094 tis. m3 byla prodávána prostřednictvím HLDS. Vysoký převis nabídky nad poptáv-
kou se projevil u komoditní burzy, kde objem 126 tis. m3 prodaných sortimentů představoval proti předchozímu 
roku výrazné snížení obchodu na veřejných trzích. Dále LČR ve spolupráci s HLDS smluvně zajistily vlastní dodávky 
1 178 tis. m3 odpovídajících sortimentů od smluvních partnerů, kteří měli s námi uzavřenou smlouvu na komplexní 
dodávku. Tento objem byl důležitým zdrojem pro dodávky, pomohl zajistit naplnění dlouhodobých smluv význam-
ných odběratelů LČR a doplnil chybějící kapacitu vlastních zdrojů.
Od dubna zahájily LČR prodej dříví prostřednictvím Elektronické aukce dříví. Ve zbývajícím období roku bylo tímto 
novým způsobem nabízeno 41 tis. m3 sortimentů. Celkem se podařilo realizovat obchody v objemu 14 427 m3.
Hospodářský výsledek celého podniku byl negativně ovlivněn poklesem cen většiny sortimentů. Důvodem propadu 
cen byl přetlak nabídky vyvolaný zpracováváním rozsáhlé větrné kalamity po orkánu Kyrill. Negativní dopad na hos-
podářský výsledek mělo rovněž nastavení ročních výkupních cen za dodávky sortimentů, kdy LČR nakupovaly za ceny 
dohodnuté v prvním čtvrtletí a prodávaly je za aktuální tržní ceny v ostatních čtvrtletích roku.

Obchod LČR v roce 2007  s konečnými odběrateli lze shrnout do následných čísel:

Celkový objem realizovaný prodejem dříví LČR činil 3 951 tis. m3 dříví
z toho 823 tis. m3 obchodovaly LZ

 1 949 tis. m3 lesní správy
 1 179 tis. m3 byly dodávky PŘ od smluvních partnerů

Průměrné zpeněžení dříví dodaného konečným odběratelům:
Celkem LČR 1 216  Kč/m3

Z toho LZ 1 342  Kč/m3

 LS 1 174  Kč/m3

 PŘ 1 192  Kč/m3

Pokles průměrného zpeněžení proti minulému roku představoval 132  Kč na jeden m3 prodaného dříví.

Produkce biomasy
Státní podnik Lesy České republiky i v roce 2007 pokračoval v pilotním projektu cílené produkce biomasy z plantáží 
rychle rostoucích dřevin. Bylo plánováno 8 ha nově osázených ploch, což bylo i skutečně splněno. Jedná se o pod-
máčené nezemědělské plochy nevhodné k výrobě potravin. Dále bylo osázeno 2 ha ploch na výrobu matečního 
materiálu pro výsadbu rychle rostoucích dřevin. Vzhledem ke krátkému času trvání tohoto programu není na takto 
zalesněných plochách zatím realizována žádná produkce biomasy.
LČR dále připravují podklady a kalkulace na řešení nákladových a příjmových položek při výrobě štěpky z ostatních 
vhodných materiálů pro energetické využití jako jsou zbytky po těžbě, materiál z prořezávek nebo ostatní klest. 
 Rozvoj v této oblasti předpokládá iniciativu privátních subjektů, která je zatím minimální.
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lesnické Hospodaření

Genofond lesních dřevin
Zachování a obnova genofondu lesních dřevin spolu se zvýšením druhové rozmanitosti lesů jsou jednou z význam-
ných priorit trvale udržitelného hospodaření LČR. V tomto smyslu LČR naplňují již osmým rokem „Koncepci zachová-
ní a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u LČR pro období 2000–2009“.
Aktuální stav genových zdrojů obhospodařovaných LČR v roce 2007 je uveden v následující tabulce.

stav genových zdrojů obhospodařovaných lčR v roce 2007

genové zdroje počet (ks) výměra (ha)

Genové základny  166 80 077

Selektované zdroje (A, B) – 67 773

Identifikované zdroje (C) – 52 094

Semenné sady, směsi klonů 109  251

Rodičovské stromy, klony 4 452  –

Lesní semenářství
Stav provozních zásob suroviny a semen pro obnovu lesa nejvýznamnějších lesních dřevin je uveden v následující 
tabulce.

provozní zásoby suroviny a semen lčR k 31. 12. 2007

surovina semeno

dřevina množství (kg) množství (kg)

SM 50 719 4 988

BO 34 485 1 045

MD  1 237 751

JD  0 4 825

BK  1 992  18 805

K uchování genofondu hodnotných populací lesních dřevin doplňují LČR Banku lesních semen nejkvalitnějšími oddíly 
semen regionálních populací. Stav zásob semen skladovaných druhů dřevin v Bance LČR k 31. 12. 2007 je uveden 
v následující tabulce.

Banka lesních semen, zásoby k 31. 12. 2007 lčR

dřevina počet oddílů množství v kg

SM 55 292

BO 32  48

MD 1 1,7

BRP 1 0,6

Semenná úroda v sezóně 2006/2007 byla u klenu silná, u buku, dubu a borovice střední, u smrku, jedle, modřínu 
a jasanu slabá.
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lesní školkařství
Sadební materiál LČR odebírají od pověřených pěstitelů LČR, se kterými mají uzavřenou Smlouvu o dodržování pod-
mínek při pěstování sadebního materiálu určeného pro lesy obhospodařované LČR. Smlouva pro LČR představuje 
vlastní nástroj kontroly kvality původu a kvality reprodukčního materiálu a je důsledně vyhodnocována se zaměře-
ním na prokazatelnost kontrolovaných údajů. Vlastní sadební materiál je pěstován na lesních závodech LČR.

Pěstování lesů
Pěstování lesů ve správě Lesů České republiky, s. p. i nadále vycházelo ze zásad státní lesnické politiky a trvale  udrži-
telného  hospodaření.

vývoj holiny v porovnání s výměrou porostní půdy

rok/year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Výměra por. půdy (tis. ha)/forest stand acreage 1 371 1 351 1 343 1 333 1 325 1 321 1 316

Holina k 31. 12. (ha)/clear-cut area 10 295 10 335 11 296 10 947 11 408 12 068 12 566

Holina k 31. 12. (%)/% of clearcuts 0,75 0,76 0,84 0,82 0,86 0,91 0,96

podíl jehličnatých a listnatých dřevin na umělé obnově lesa

rok/year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Jehličnaté (ha)/conifers 6 075 5 609 5 461 6 091 5 718 5 850 5 621

z toho jedle (ha) 589 468 488 490 449 423 441

Jedle  % z umělé obnovy 5,95 5,22 5,56 5,10 4,90 4,55 4,92

Listnaté (ha)/broadleaves 3 819 3 357 3 309 3 525 3 437 3 442 3 350

Listnaté  % z umělé obnovy/% broadleaves 38,60 37,45 37,73 36,66 37,54 37,04 37,34

Listnáče a jedle (%) 44,55 42,67 43,30 41,76 42,45 41,59 42,26

V roce 2007 byl (obdobně jako v předchozích letech) podíl melioračních a zpevňujících dřevin při umělé obnově lesa 
výrazně vyšší než minimální podíl MZD doporučený zákonnými předpisy.

vývoj podílu přirozené obnovy na 1. obnově

rok/year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

První obnova celkem (ha)/total first regeneration 10 450 9 809 10 185 11 201 10 410 10 092 9 220

Přirozená obnova (ha)/natural regeneration 2 444 2 471 2 743 3 082 2 406 2 300 1 802

Přirozená obnova (%) 23,99 25,19 26,93 27,51 23,11 22,79 19,54

V roce 2007 došlo k úbytku vykázaného podílu první přirozené obnovy na celkové obnově lesa oproti letům 
2001–2006. Evidenční pokles podílu přirozené obnovy byl způsoben vysokým podílem nahodilých těžeb po kalamitě 
Kyrill (84  %), kdy nebylo možné realizovat v plánovaném rozsahu úmyslné mýtní těžby s uvolněním přirozené 
obnovy.
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vybrané ukazatele hospodaření

rok/year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Holina k 31. 12. (ha)/clear-cut area 10 295 10 335 11 296 10 947 11 408 12 068 12 566

Holina z těžby (ha)/clear-cut area made by logging 8 125 8 202 8 177 9 086 9 831 9 495 5 853

Umělá obnova – první + opakovaná (ha)/articifial regeneration 9 894 8 966 8 770 9 143 9 155 9 292 8 970

Přirozená obnova (ha)/natural regeneration 2 444 2 471 2 743 3 082 2 406 2 300 1 802

Obnova celkem (ha)/total regeneration 12 338 11 437 11 513 12 225 11 562 11 592 10 772

Prořezávky (ha)/juvenile thinning 25 558 22 867 23 797 21 006 20 379 18 491 17 712

Probírky (ha)/thinning 62 218 54 256 38 893 48 301 46 645 42 978 23 087

Těžba dříví (tis. m3)/logging 6 933 7 370 7 435 7 653 7 741 9 677 8 882

z toho nahodilá (tis. m3)/salvage cutting 1 215 2 066 4 034 2 606 2 061 4 398 7 326

Podíl nahodilé těžby (%)/% of salvage cutting 17,5 28,0 54,3 34,1 26,62 45,44 82,49

Těžba (m3) na 1 ha porostní půdy/cutting per ha 5,06 5,45 5,54 5,70 5,84 7,35 6,75

Nejvyšší podíl nahodilé těžby v posledních 10 letech existence LČR byl způsoben lednovou živelnou kalamitou Kyrill. 
Holina z těžby v roce 2007 výrazně poklesla, a to z důvodu roztroušeného charakteru této kalamity.

vybrané ukazatele hospodaření na 1000 ha lesa

rok/year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Holina k 31. 12. (ha)/clear-cut area 7,40 7,65 8,19 8,01 8,38 9,13 9,55

Holina z těžby (ha)/clear-cut area made by logging 5,84 6,07 5,93 6,64 7,22 7,18 4,45

Umělá obnova – první  + opakovaná (ha)/articifial regeneration 7,11 6,64 5,95 6,69 6,72 7,03 6,82

Přirozená obnova (ha)/naturalregeneration 1,76 1,83 1,98 2,25 1,77 1,74 1,37

Obnova celkem (ha)/total regeneration 8,87 8,46 7,93 8,94 8,49 8,77 8,19

Nezdar zalesnění (ha)/unsuccessful forestation 1,16 1,07 0,95 0,86 0,85 1,04 1,14

Prořezávky (ha /juvenile thinning 18,37 16,92 17,26 15,36 14,96 13,99 13,47

Probírky (ha)/thinning 44,73 40,16 28,21 35,32 34,25 32,53 17,55

Těžba dříví (tis. m3)/logging 4 984 5 455 5 536 5 596 5 684 7 325 6 752

 z toho předmýtní úmyslná (tis. m3)/ intermediate felling 1 199 1 304 749 967 1 030 992 487

 z toho mýtní úmyslná (tis. m3)/harvest cut 2 912 2 622 1 784 2 723 3 329 2 981 695

 z toho nahodilá (tis. m3)/salvage cutting 873 1 529 3 003 1 906 1 512 3 329 5 570

Mýtní těžba (m3) na 1 ha holiny/harvest cut/clear cut 499 432 301 410 461 415 156
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ocHRana lesa
Na problematiku ochrany lesa měl v roce 2007 velký vliv silně atypický průběh zimy 2006/2007. Vysoké srážkové 
úhrny v prvních třech měsících roku přispěly k doplnění zásob půdní vláhy, které byly po řadě za sebou následují-
cích srážkově podprůměrných měsíců v roce 2006 na velmi nízké úrovni. Na druhou stranu kombinace intenzivních 
srážek s vysokými teplotami, kdy za celou zimu nedošlo k hlubšímu zámrzu půdy, měla negativní vliv na odolnost 
porostů proti působení větru, což se projevilo extrémně vysokými škodami způsobenými orkánem Kyrill v noci z 18. 
na 19. ledna 2007. Další nepříznivou okolností byl rekordně teplý a suchý duben, kdy při průměrných teplotách 3,0 °C 
nad dlouhodobým průměrem spadlo pouze 11% obvyklého množství srážek, což mělo za následek jednak vysoké 
ztráty na jarním zalesnění, ale také mimořádně brzké rojení kůrovců, které se v teplejších oblastech objevilo již kolem 
10. dubna. Zbytek roku byl charakterizován teplotně lehce nadprůměrným létem a lehce podprůměrným podzimem, 
zatímco množství srážek nepravidelně oscilovalo kolem průměru, s výjimkou mimořádně deštivého a chladného září.
Největší škody mezi abiotickými činiteli způsobil vítr (5929,7 tis. m3), dále sucho (110,9 tis. m3), sníh (110,0 tis. m3) 
a námraza (25,7 tis. m3). Exhalační těžby dosáhly výše 28,2 tis. m3 a nahodilé těžby z ostatních abiotických příčin 
16,7 tis. m3.
V roce 2007 bylo asanováno celkem 721,1 tis. m3 nastojato napadeného smrkového kůrovcového dříví a 139,6 tis. m3 
druhotně napadené živelné kalamity, což představuje významný nárůst oproti roku 2006. Jako obranná opatření 
bylo položeno 158,2 tis. m3 lapáků a instalováno 38 tis. lapačů. Odkorněno bylo 88,4 tis. m3 a chemicky asanová-
no 533,1 tis. m3 napadeného dříví. Uvedené hodnoty signalizují vysoké ohrožení smrkových porostů kůrovci v roce 
2008. Podkorní škůdci na ostatních dřevinách nezpůsobili významné škody.
V roce 2007 byl zaznamenán další pokles škod způsobených listožravými škůdci. Kalamitní škůdci bekyně mniška, 
obaleč modřínový i ploskohřbetky na smrku se nacházeli v základním stavu. Nebyly zaznamenány ani škody bekyní 
velkohlavou a dalšími defoliátory dubových porostů (píďalka podzimní, píďalka zhoubná, obaleč dubový). Na mini-
mu se udržuje plocha smrkových porostů poškozených pilatkami (30,0 ha). Oproti minulým letům se zvýšil rozsah 
napadení jírovců klíněnkou (140,3 ha zejména na jihu Moravy), lokálně se nadále přemnožuje pouzdrovníček modří-
nový (71 ha převážně ve středních Čechách). Poškození kultur klikorohem bylo zaznamenáno na 280,5 ha, na dalších 
13,6 ha byly zaznamenány škody žírem ponrav chroustů.
Škody způsobené drobnými hlodavci byly zjištěny na ploše 335,4 ha a udržely se na úrovni srovnatelné s rokem 2006.
Rozsah poškození hlavními houbovými patogeny se oproti minulému roku snížil, nadále ale přetrvává mimořádně 
vysoká úroveň nahodilých těžeb způsobených akutním napadením václavkou smrkovou (vytěženo 170,6 tis. m3). 
Poškození sypavkou borovou bylo zaznamenáno na 734,8 ha a napadení padlím dubovým na 142,7 ha.
Nadále se projevuje žloutnutí porostů způsobené nedostatkem hořčíku, v roce 2007 se jednalo o plochu 33,8 tisíce 
hektarů. Jako nápravné opatření na zmírnění škod bylo u LČR provedeno letecké vápnění mletým vápnitým dolomi-
tem v dávce 3 tuny na hektar na ploše 1943,5 ha, z toho v Krušných horách na území LS Litvínov na ploše 1476,7 ha 
a v Orlických horách na území LS Rychnov n. K. na ploše 466,8 ha. Letecké ošetření bylo hrazeno z prostředků MZe.
Přihnojování sazenic po výsadbě bylo v roce 2007 provedeno na celkové ploše pouze 39,4 ha. V roce 2007 nebylo 
realizováno žádné letecké hnojení.
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gRantová služBa lčR
Od roku 2002, kdy zahájila Grantová služba LČR svou činnost, bylo do konce roku 2007 přijato celkem 34 výzkum-
ných projektů o celkovém finančním objemu 36,697 mil. Kč bez DPH (všechny dále uvedené částky jsou bez DPH). Do 
konce roku 2007 bylo již 19 projektů dořešeno, 1 byl předčasně ukončen a u 14 projektů řešení pokračuje. V průběhu 
roku 2007 bylo zařazeno 5 nových projektů.

V průběhu roku 2007 bylo dokončeno řešení 5 projektů, z toho u 2 bylo pro jejich mimořádný význam šetření 
prodlouženo.
č. 5 „Půdní a epigeická fauna stanovišť ovlivněných vápněním a její dynamika“. Řešitel Mendelova zemědělská 

a lesnická univerzita v Brně. Celkový finanční objem 1,111 mil. Kč, z toho uhrazeno v r. 2007 498 tis. Kč. Nava-
zuje šetření do r. 2009

č. 7 „Revitalizace půdního prostředí valů v 7. LVS Krušných hor s návrhem dalších opatření pro obnovu lesa“. 
Řešitel Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Celkový objem 1,154 mil. Kč, z toho uhrazeno 
v r. 2007 601 tis. Kč. Navazuje šetření do roku 2010.

č. 12 „Atraktivita smrkových lapáků napadených václavkou pro kambiofágy“. Řešitel Výzkumný ústav lesního hospo-
dářství a myslivosti, v. v. i., Strnady. Celkový objem 645 tis. Kč, z toho uhrazeno v r. 2007 309 tis. Kč.

č. 14 „Komplexní řešení problematiky chovu jelena siky včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu 
a navazující části karlovarského regionu“. Řešitel Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Objem 
434 tis. Kč, z toho uhrazeno v r. 2007 176 tis. Kč

č. 18 „Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor“. Řešitel Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivos-
ti, v. v. i,, Strnady. Objem 4,518 mil. Kč, z toho bylo uhrazeno v r. 2007 1,787 mil. Kč.

Nadále pokračuje řešení projektů:
č. 4 „Studium využitelnosti entomopatogenních hub v systému integrované ochrany smrkových porostů proti 

ploskohřbetce smrkové ve stadiu vajíček a 1. instarů“. Řešitel Ing. Eva Prennerová, CSc., Olešná. Celkový objem 
2,215 mil. Kč, z toho uhrazeno v r. 2007 300 tis. Kč.

č. 20 „Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření pro revitaliza-
ci lesa“. Řešitel Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady. Celkový objem 1,330 mil. Kč, 
z toho uhrazeno v roce 2007 336 tis. Kč.

č. 21 „Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních 
toků“. Řešitel Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. Celkový objem 575 tis. Kč, z toho uhrazeno v r. 2007 84 tis. 
Kč.

č. 22 „Praktické ověření možností využití termovizního systému FLIR a zpracování termovizního záznamu pro zjišťo-
vání početního stavu spárkaté zvěře z letadla“. Řešitel Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříně-
ves. Celkový objem 1,52 mil. Kč, z toho uhrazeno v r. 2007 168 tis. Kč.

V průběhu roku 2007 byly nově zařazeny projekty:
č. 23 „Využití predátorů v biologickém boji s drobnými hlodavci ve vyhlášených ptačích oblastech na Krušných 

horách“. Řešitel Česká zemědělská univerzita v Praze. Celkový objem 489 tis. Kč, z toho v r. 2007 uhrazeno 
143 tis. Kč.

č. 24 „Hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích 
LČR“. Řešitel Česká zemědělská univerzita v Praze. Celkový objem 725 tis. Kč, z toho uhrezeno v r. 2007 126 tis. 
Kč.

č. 25 „Zátopová území a lesní hospodářství“. Řešitel Lesprojekt Brno, a. s. Celkový objem 135 tis. Kč, z toho v r. 2007 
uhrazeno 42 tis. Kč.

č. 26 „Poškození lesních porostů ve vrcholových partiích Javořice – určení komplexu příčin poškození a návrh opat-
ření pro revitalizaci lesa“. Řešitel výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady. Celkový 
objem 1,19 mil. Kč, z toho v r. 2007 uhrazeno 252 tis. Kč.

č. 27 „Mokré sklady kulatiny Hluboká n. Vltavou a Ždírec n. Doubravou. Vyhodnocení provozu a návrh zásad sklado-
vání“. Řešitel Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Celkový objem 130 tis. Kč.
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č. 28 „Modely efektivnosti hospodaření organizačních jednotek Lesů ČR“. Řešitel Česká zemědělská univerzita v Pra-
ze. Celkový objem 490 tis. Kč.

č. 29 „ Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách Lesní správy Ledeč“. Řešitel 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady. Celkový objem 1,635 tis. Kč

č. 30 „Provozní metoda plánování probírek pomocí lokálně odvozených probírkových procent pro hlavní hospodář-
ské dřeviny (smrk, borovici, buk, dub)“. Řešitel Foresta SG, a. s., Vsetín. Celkový objem 569 tis. Kč.

č. 31 „ Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův Vrch na Lesní správě 
Česká Lípa“. Řešitel Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Celkový objem 496 tis. Kč.

č. 32 „Zakládání semenných sadů druhé generace pro borovici lesní“. Řešitel Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti, v. v. i. Strnady. Celkový objem 1,365 mil. Kč.

Č. 33 „Návrh nového systému kompenzací imisních škod vlastníkům lesa“. Řešitel Ekotoxa s. r. o., Brno. Celkový ob-
jem 1.874 mil. Kč.

V roce 2007 bylo na řešení projektů Grantové služby LČR vynaloženo celkem 5,025 mil. Kč.
Výsledky řešení jsou zpřístupňovány nejen pracovníkům Lesů ČR, s. p., ale i široké veřejnosti.
U dořešených projektů jsou na internetových stránkách k dispozici souhrny výsledků. Kromě toho jsou výstupy v plné 
verzi k dispozici na CD nosičích a na vyžádání jsou Grantovou službou LČR poskytovány bezplatně zájemcům.
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Myslivost
V mysliveckém roce 2007/2008 bylo ve vlastní režii LČR užíváno k 31. 3. 2008 na organizačních jednotkách LČR cel-
kem 166 honiteb, z toho bylo 128 honiteb užíváno lesními správami a 38 honiteb bylo užíváno v režii lesních závodů. 
Hospodaření v režijních honitbách plní mimo jiných i funkci monitoringu výskytu především spárkaté zvěře v dané 
oblasti. Proto jsou plány lovu v režijních honitbách stanoveny reálně a jejich splnění je nutným předpokladem pro 
případnou argumentaci s nájemci vlastních honiteb v případě, kdy jimi stanovený plán lovu není plněn. Přestože 
zima na přelomu roků 2007/08 byla vcelku mírná a srovnatelná s průběhem zimy v předchozím roce, podmínky pro 
lov byly zejména v podhorských honitbách velmi složité (intenzita sněhových srážek, které donutí zvěř sestoupit 
do nižších poloh, byla velmi nízká). Stanovený plán lovu se podařilo splnit jak celkově, tak i v jednotlivých druzích 
 spárkaté zvěře. Kladně je třeba hodnotit výsledek lovu především u zvěře jelen a sika.
Plán lovu v režijních honitbách LČR byl ve sledovaném období u všech vybraných druhů spárkaté zvěře splněn dle 
jednotlivých druhů zvěře tak, že bylo dosaženo celkového plnění na 109,8  %.

Plnění plánu lovu vybraných druhů spárkaté zvěře v režijních LČR:

plán

druh zvěře 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 index 2007/08

jelen 2 501 2 550 2 585 2 749 2 618 0,952

sika 447 402 437 386 426 1,103

muflon  968 890 893 1 023 1 088 1,064

daněk 1 425 1 071 1 034 1 185 1 137 0,959

srnec 4 225 3 635 3 255 2 806  2 581 0,920

kamzík 7 7 7 6 5 0,833

skutečnost

druh zvěře 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 index 2007/08

jelen  2 633 2 678 2 822 2 753 2 793 1,015

sika 586 479 604 470 606 1,289

muflon 978 1 021 1 004 1 054 1 097 1,041

daněk 1 489 1 148 1 058 1 307 1 333 1,020

srnec 4 355 3 843 3 428 2 953 2 792 0,945

kamzík 7 11 22 9 7 0,777

plnění plánu lovu v %, dle jednotlivých vybraných druhů spárkaté zvěře

2007/08 jelen sika muflon daněk srnec kamzík celkeM

Plán 2 618 426 1 088 1 137 2 581 5 7 855

Skutečnost 2 793 606 1 097 1 333 2 752 7 8 628

% 106,7 142,3 100,8 117,2 108,2 140,00 109,8
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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 výraznému meziročnímu snížení výše škod o 6,203 mil. Kč, což v pro-
centickém vyjádření znamená snížení o 40,6  %. Ke snížení došlo u všech druhů škod, a především snížení výše škod 
působených loupáním a ohryzem je nutno hodnotit mimořádně pozitivně (meziročně o 3,568 mil. Kč). Zima ve 
sledovaném období 1. 7. 2006 – 30. 6. 2007 byla však mimořádně mírná a pro zvěř příznivá. Tento fakt má na výši 
způsobených škod zvěří zásadní vliv.
Na celkové vyčíslené částce škod způsobených zvěří na lese se částkou 2,578 mil. Kč podílejí režijní honitby, částkou 
4,089 mil. Kč vlastní pronajaté honitby a částkou 2,415 mil. Kč honitby ostatní (společenstevní). K snížení výše škod 
za sledované období došlo u všech druhů honiteb.

období od 1. 7.–30. 6. celkem mil. kč Zničení okus loupání a ohryz Mim. opatření

2006/07 9,082 1,500 4,494 2,766 322

2005/06 15,285 2,526 6,072 6,334 353

2004/05 12,783 2,313 5,252 4,817 401

2003/04 10,993 1,960 4,782 3,862 389

2002/03 13,006 2,256 5,345 4,900 505

Imisní zatížení lesů a imisní škody
Vývoj znečištění ovzduší imisemi a zatížení lesních porostů kyselými depozicemi zůstává již delší dobu na stejné 
úrovni a rok 2007 se nijak nevymykal tomuto trendu. Produkce emisí SO2 a NOx se několik let pohybuje na stejné 
úrovni. Imisní koncentrace oxidu siřičitého a oxidů dusíku a kyselé depozice H+  se také nijak výrazně nemění. Výměry 
pásem ohrožení imisemi (A, B, C, D) i výměra stupňů poškození imisemi (O, I, II, IIIa, IIIb, IV) se proti předchozím ro-
kům významně nezměnily.

pásma ohrožení imisemi k 31. 12. 2007

porostní půda a B c d

1 316 033 ha 17 706 53 197 294 546 950 584

% 1,3 4 22,4 72,3

stupně poškození imisemi k 31. 12. 2007

porostní půda 0 0/i i ii iiia iiiB iv

1 316 033 ha 1 070 686 133 437 88 905 18 998 3 582 272 153

% 81,4 10,1 6,8 1,4 0,3 0 0

výše vyčíslených imisních škod v mil. korun.

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Výše škody 135 100 85 82 74 64 62

Pokračuje trend snižování imisních škod zjišťovaných a vyčíslovaných podle vyhlášky MZe č. 55/1999 Sb. o způsobu 
výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

vývoj exhalačních těžeb v tis. m3

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tis. m3 35 22 11 14 14 9 9 28

Trvale je většina imisních škod saturována do oblastí s největším imisním zatížením – Krušných a Jizerských hor.
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ceRtiFikace lesů
V roce 2007 probíhala tzv. recertifikace lesů systémem PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certificati-
on schemes). Všechny LHC LČR tak byly podrobeny novému přezkoumání kvality hospodaření v lesích. Výsledkem je 
získání Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů na téměř celé spravované výměře lesa. K 31. prosinci 2007 byly 
LČR držiteli 132 osvědčení při celkové výměře certifikovaného lesa 1 344 650 ha. Na zbývající výměře lesa se předpo-
kládá získání osvědčení počátkem roku 2008 po vyřešení drobných administrativních nedostatků.
Uvedené osvědčení je dokladem, že příslušné LHC ve správě LČR jsou součástí certifikovaného regionu Česká repub-
lika a že LČR na nich hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích. Úroveň 
hospodaření v lesích spravovaných LČR bude i nadále předmětem ročních dozorových auditů certifikačního orgánu 
a interních auditů prováděných pověřenou osobou (ÚHÚL).

Výkon funkce odborného lesního hospodáře
K 31. 12. 2007 vykonávaly LČR činnost OLH pro jiné vlastníky na celkové výměře 291 672 ha, z toho ze zákona (§ 37 
odst. 6 lesního zákona) na 281 339 ha pro 196 365 vlastníků a smluvně (§ 37 odst. 3 lesního zákona) na 10 333 ha 
pro 452 vlastníků.

Hospodářská ÚpRava lesů
Odbor hospodářské úpravy lesů (HÚL), stejně jako v předchozích letech, pokračoval ve své hlavní činnosti, a to je 
zabezpečit obnovu lesních hospodářských plánů (LHP) pro LČR. V roce 2007 byla dokončena tvorba LHP s platností 
od 1. 1. 2007. Jednalo se celkem o 9 lesních hospodářských celků (LHC) u 9 organizačních jednotek (OJ) LČR. Celková 
výměra činila 119 115 ha. Všechny LHP byly řádně schváleny orgány státní správy lesů. LČR zaplatily za tento ročník 
LHP celkem 46 369 594  Kč bez DPH, což činí v přepočtu na 1 ha 385  Kč. LČR i v roce 2007 požádaly o státní příspěvek 
na vyhotovení LHP v digitální formě ve výši 41 690 250  Kč. Proti předchozím rokům 2005 a 2006, kdy stoupal podíl 
nevyplacené částky (z 10% na 33%), tak v roce 2007 byla vyplacena opět celá požadovaná částka.
V roce 2007 byly ukončeny venkovní práce u LHP s platností od 1. 1. 2008. Jednalo se celkem o 12 LHC u 12 organi-
začních jednotek LČR. Celková výměra činila 123 741 ha.
Obnova LHP je u LČR od ročníku s platností od 1. 1. 1998 zajišťována externími podnikatelskými subjekty. Odbor HÚL 
vypsal v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v roce 2007 výběrové řízení na zpracování LHP s platností 
od 1. 1. 2009. Poprvé byl celý ročník LHP zařazen do jedné veřejné zakázky, která byla členěna do 13 samostatných 
částí podle OJ dotčených obnovou LHP. Do výběrového řízení tak bylo zařazeno celkem 17 LHC v rámci 13 OJ na před-
běžné výměře 165 023 ha.
O zpracování LHP s platností od 1. 1. 2009 projevilo zájem celkem 12 uchazečů, kteří podali celkem 22 nabídek. 
 Průměrný počet nabídek podaných v rámci samostatné části zakázky činil 1,7 (1 až 4 nabídky).
Dosažená průměrná cena (aritmetický průměr vážený předběžnou plochou jednotlivých LHC) z uzavřených smluv 
o dílo činila 410  Kč/ha bez DPH. Index změny ceny za LHP v roce 2007 proti roku 2006 činil 104,1.
U tohoto ročníku LHP byly již v roce 2007 zahájeny činnosti především v oblasti přípravných prací.
Celkem v roce 2007 probíhala obnova LHP na 407 879 ha v rámci 38 LHC u 34 organizačních jednotek.
Podrobný seznam obnovovaných LHP v roce 2007 dle jednotlivých LHC je uveden v tabulce a v přehledné mapě 
organizační struktury na straně 32.
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přehled rozpracovaných lHp v roce 2007 (kurzívou uvedeny předběžné plochy)

organizační jednotka název lHc platnost lHp od plocha pupFl (ha)

Dvůr Králové nad Labem Broumov 1 1. 1. 2007 13085

Jeseník Jeseník 1 1. 1. 2007 17817

Lanškroun Lanškroun 1 1. 1. 2007 11364

Litoměřice Litoměřice 1h 1. 1. 2007 16581

Mělník Mělník 1 1. 1. 2007 8374

Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě 1 1. 1. 2007 14600

Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm 1 1. 1. 2007 7862

Strážnice Strážnice 1 1. 1. 2007 15122

Stříbro Stříbro 1 1. 1. 2007 14310

Součet   119115

Hořice Hořice 1 1. 1. 2008 14478

Javorník Javorník 1 1. 1. 2008 18596

Ledeč nad Sázavou Polná 1. 1. 2008 3418

Luhačovice Brumov 1 1. 1. 2008 6441

Lužná Rakovník 1. 1. 2008 3916

Nižbor Nižbor 1 1. 1. 2008 13722

Ostrava Ostrava 1. 1. 2008 9336

Pelhřimov Čeřínek 1. 1. 2008 3399

Přimda Přimda 1 1. 1. 2008 12952

Vodňany Vodňany 3 1. 1. 2008 12359

Žatec Žatec 1 1. 1. 2008 13901

Žlutice Teplá 1 1. 1. 2008 11223

Součet   123741

Český Rudolec Český Rudolec 1. 1. 2009 16278

Dobříš Dobříš 1. 1. 2009 8700

Dobříš Hellada 1. 1. 2009 206

Františkovy Lázně Františkovy Lázně 1. 1. 2009 17991

Jablunkov Jablunkov 1. 1. 2009 13345

Jablunkov Úplaz 1. 1. 2009 94

Kladská Jedlová 1. 1. 2009 1600

Klášterec Klášterec 1. 1. 2009 17960

Konopiště Dobřichovice 1. 1. 2009 1325

Konopiště Čísovice 1. 1. 2009 73

Opava Opava 1. 1. 2009 14581

Planá Planá 1. 1. 2009 13105

Prostějov Prostějov 1. 1. 2009 11094

Prostějov Stříbrnice 1. 1. 2009 60

Svitavy Svitavy 1. 1. 2009 19127

Ruda nad Moravou Zábřeh 1. 1. 2009 9887

Vyšší Brod Vyšší Brod 1. 1. 2009 19597

Součet   165023

Celkem 407879
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V roce 2007 zůstal počet LHC s platným LHP přibližně na stejné úrovni jako v roce 2006. Celkový počet LHC u LČR 
s platným LHP činil k 31. 12. 2007 136. Z toho 7 LHC bylo evidováno jako tzv. spoluvlastnických s různým podílem 
státního vlastnictví a 9 LHC převzali LČR do správy v rámci nákupu majetků.
Obnova LHP byla, stejně jako v letech předchozích, zajišťována prostřednictvím dotčených organizačních jednotek za 
podpory 5 specialistů HÚL a 2 specialistů digitálního zpracování LHP. Podpora specialistů se soustředila především do 
metodické podpory organizačních jednotek při přípravě podkladů pro obnovu LHP, do kontrolní činností vůči zhotovi-
telům LHP a do podpory využití obnovených LHP u organizačních jednotek.
Nejvýznamnějšími změnami v oblasti vyhotovení LHP platnými pro ročník s platností od 1. 1. 2009 bylo zvýšení důra-
zu na přesnost zjišťování hranic základního rozdělení (oddělení a dílce) a doplnění požadavku na identifikaci zájmů 
ochrany přírody u jednotlivých jednotek prostorového rozdělení lesa. Tyto požadavky vycházejí z potřeb dalšího vyu-
žití LHP u podniku.
Odbor HÚL, stejně jako v předchozích letech, zajišťoval v roce 2007 uzávěrku lesní hospodářské evidence (LHE) u LČR 
za rok 2006 a dále garantoval její odborně správné vedení. Povinnost vedení LHE je dána § 40 lesního zákona. Výsled-
né údaje z uzávěrky LHE jsou využity v jiných částech výroční zprávy.
V roce 2007 byly ve spolupráci s vybranými pracovníky OJ zahájeny práce na úpravě a doplnění metodiky vedení LHE, 
které by měly vyústit v úpravu a doplnění stávajících pokynů a směrnic týkajících se této oblasti.
V roce 2007 bylo u podniku zahájeno provádění auditů lesnického hospodaření. Odbor HÚL se podílel na přípra-
vě lesnických auditů, a to především v oblasti definování obsahu auditu, metodiky vyhodnocení a poskytování 
podkladů.
Oddělení GIS pokračovalo v podpoře organizačních jednotek při využití geografických dat Grafického datového skla-
du LČR (GrDS). Na jednotlivých krajských inspektorátech proběhlo školení tenkého klienta GrDS pro vybrané pracov-
níky všech organizačních jednotek.
Oddělení GIS, stejně jako v letech předchozích, zajišťovalo aktualizaci digitální podoby hranic organizačních jedno-
tek. Výstupem z této činnosti je přehledná mapka organizační struktury – viz str. 33.
Tenký klient GrDS byl z důvodu integrace dalších mapových služeb přejmenován na Mapový portál LČR, což lépe vy-
stihuje jeho současnou funkci a je v souladu i s jeho dalším předpokládaným vývojem.
Oddělení GIS zahájilo v roce 2007 práce na ověření možnosti využití technologie GPS u podniku. Praktické ověření 
proběhlo na třech organizačních jednotkách.
Oddělení GIS pokračovalo v ověřování možností využití geografických dat u těžebně-dopravních strojů vybavených 
potřebným softwarem a aparaturou GPS. Praktické ověření proběhlo na dvou organizačních jednotkách.
Zajímavým výstupem GrDS je mapka ukazující aktuální stav majetku, který spravovaly LČR k 31. 12. 2007 – viz str. 32.
Odbor HÚL i v roce 2007 poskytoval podporu pracovníkům LČR zpracováním požadovaných analýz a výstupů s využi-
tím centrální databáze grafických i alfanumerických dat LHP.
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lesní hospodářské celky dotčené obnovou lHp v roce 2007

lesy ve správě lčR k 31. 12. 2007
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organizační členění lčR k 1. 1. 2007
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seznam lHc dotčených obnovou lHp v roce 2007 (kurzivou jsou označeny předběžné plochy ještě neschválených lHp)

organizační jednotka název lHc platnost lHp od plocha pupFl (ha)

Dvůr Králové nad Labem Broumov 1 1. 1. 2007 13085

Jeseník Jeseník 1 1. 1. 2007 17817

Lanškroun Lanškroun 1 1. 1. 2007 11364

Litoměřice Litoměřice 1 1. 1. 2007 16581

Mělník Mělník 1 1. 1. 2007 8374

Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě 1 1. 1. 2007 14600

Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm 1 1. 1. 2007 7862

Strážnice Strážnice 1 1. 1. 2007 15122

Stříbro Stříbro 1  14310

Součet   119115

Hořice Hořice 1 1. 1. 2008 14478

Javorník Javorník 1 1. 1. 2008 18596

Ledeč nad Sázavou Polná 1. 1. 2008 3418

Luhačovice Brumov 1 1. 1. 2008 6441

Lužná Rakovník 1. 1. 2008 3916

Nižbor Nižbor 1 1. 1. 2008 13722

Ostrava Ostrava 1. 1. 2008 9336

Pelhřimov Čeřínek 1. 1. 2008 3399

Přimda Přimda 1 1. 1. 2008 12952

Vodňany Vodňany 3 1. 1. 2008 12359

Žatec Žatec 1 1. 1. 2008 13901

Žlutice Teplá 1 1. 1. 2008 11223

Součet   123741

Český Rudolec Český Rudolec 1. 1. 2009 16278

Dobříš Dobříš 1. 1. 2009 8700

Dobříš Hellada 1. 1. 2009 206

Františkovy Lázně Františkovy Lázně 1. 1. 2009 17991

Jablunkov Jablunkov 1. 1. 2009 13345

Jablunkov Úplaz 1. 1. 2009 94

Kladská Jedlová 1. 1. 2009 1600

Klášterec Klášterec 1. 1. 2009 17960

Konopiště Dobřichovice 1. 1. 2009 1325

Konopiště Čísovice 1. 1. 2009 73

Opava Opava 1. 1. 2009 14581

Planá Planá 1. 1. 2009 13105

Prostějov Prostějov 1. 1. 2009 11094

Prostějov Stříbrnice 1. 1. 2009 60

Svitavy Svitavy 1. 1. 2009 19127

Ruda nad Moravou Zábřeh 1. 1. 2009 9887

Vyšší Brod Vyšší Brod 1. 1. 2009 19597

Součet   165023

Celkem 407879
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naplňování veřejnéHo ZájMu
Lesy České republiky, státní podnik (dále LČR), jsou založeny v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 
v platném znění, „k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů.“
Za tím účelem LČR postupně zpracovaly a schválily několik koncepčních dokumentů k naplnění citovaného ustanove-
ní zákona.
Lesnická politika LČR (1996), vycházející ze Zásad státní lesnické politiky schválených Vládou ČR v roce 1994, definuje 
jako hlavní úkol LČR: „Vytvářet optimální vztah mezi plněním všech funkcí lesů a tržním ekonomickým prostředím 
a zajistit při tom trvalou produkci kvalitní dřevní hmoty při respektování a rozvíjení environmentálních funkcí lesů.“.
Program trvale udržitelného hospodaření v lesích (1997, 2000) se týká zejména zajištění vlastní existence lesa a zlep-
šení jeho stavu.
Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR (1999, 2000) rozpracovává problematiku mimoprodukčních 
funkcí lesa a definuje postupné kroky k jejich zachování a případné podpoře. V roce 2007 byly v rámci Programu 2000 
provedeny práce v celkové hodnotě 23 838 tis. Kč.

Program 2000

náklady na realizaci programu 2000 za léta 2000–2007

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Celkové náklady (tis. Kč) 22 863 23 921 25 842 18 591 24 481 23 105 23 838

náklady na realizaci programu 2000 v roce 2007 dle jednotlivých druhů činností

druhy činností tis. kč %

Lesní arboreta a památné staromy 1 0,1 %

Budování studánek 346 1,4 %

Podpora ohrožených druhů organismů 5 0,1 %

Údržba památných objektů a staveb 86 0,4 %

Odpočinkové a vyhlídkové objekty pro veřejnost 4 655 19,5 %

Informační systémy pro veřejnost 1 649 6,9 %

Budování a opravy cest, tras a parkovišť pro veřejnost 3 112 13,0 %

Estetické úpravy lesů, parků a krajiny 2 659 11,1 %

Péče o vodní zdroje 2 648 11,0 %

Péče o biodiverzitu lesů a krajiny 1 627 6,8 %

Péče o drobné objekty pro veřejnost 4 294 18,0 %

Potlačování invazních druhů rostlin 1 468 6,2 %

Speciální programy pro veřejnost 562 2,4 %

Ostatní akce pro veřejnost 728 3,1 %

P 2000 CELKEM 23 838 100 %

V roce 2007 bylo podnikem vynaloženo nejvíce finančních prostředků na výstavbu a údržbu odpočinkových a vyhlíd-
kových a dalších drobných objektů pro veřejnost (8 949 tis. Kč). Mezi další významné činnosti podniku při realizaci 
Programu plnění cílů veřejného zájmu patří budování a opravy cest, tras, parkovišť a informačních systémů pro veřej-
nost (4 761 tis. Kč).
Na estetické úpravy lesů, parků a krajiny, péči o vodní zdroje a péči o druhovou pestrost lesů a krajiny bylo vynalože-
no 6 934 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2007 podnikem vynaloženo na všechny druhy činností pro veřejnost realizované 
v rámci Programu 2000 23 838 tis. Kč. 
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Spolupráce s nevládními organizacemi

Český svaz ochránců přírody
V rámci spolupráce s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) se každoročně realizuje několik desítek konkrétních 
projektů ochrany biodiverzity v lesích (např. opatření k ochraně ohrožených druhů lesních dřevin, bylin, pěvců, dravců 
a sov, netopýrů, mapování cenných lesních mokřadů a vodních toků), dále projekty v oblasti ekologické osvěty, výcho-
vy a vzdělávání. Celkové finanční náklady na spolupráci s ČSOP v roce 2007 činily 1,910 mil. Kč. Z toho prostředky na 
ochranu biodiverzity v lesích činily 500 tisíc Kč.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.
LČR podpořily v roce 2007 aktivity Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s., (OPS), celkovou částkou 1,5 mil. Kč. 
Prostředky byly využity na vydání dvou publikací a vyhotovení důležitých studií a projektů. Díky LČR připravila OPS 
podklady pro podání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí, například na obnovu alejí 
a parkových úprav v Lednicko-valtickém areálu a na obnovu stanovištních podmínek v evropsky významných lokali-
tách Natury 2000 u Břeclavi.

ocHRana příRody a kRajiny u lčR
LČR jsou nejvýznamnějším partnerem orgánů ochrany přírody v České republice. Více než 30  % všech lesů (400 000 
ha) obhospodařovaných LČR je součástí chráněných krajinných oblastí (dále též CHKO). Další 3  % výměry (40 000 ha) 
se nacházejí v maloplošných, zvláště chráněných územích, tj. v národních přírodních rezervacích, národních přírod-
ních památkách, přírodních rezervacích a přírodních památkách. Péče o tato území je hrazena převážně z vlastních 
prostředků podniku.
Natura 2000 je soustava evropsky významných území se stanoveným stupněm ochrany budovaná v zemích EU. Na 
území České republiky bylo do konce roku 2006 vyhlášeno celkem 38 ptačích oblastí (o celkové výměře 694 tisíc ha) 
v souladu se směrnicí 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků. Dále pak 863 evropsky významných lokalit (o cel-
kové výměře 724 tisíc ha) dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin. Celková výměra soustavy Natura 2000 v ČR činí 1 046 tisíc ha. V průběhu roku 2007 probíhala 
projednávání návrhu doplňku evropsky významných lokalit.
Výměra lesů s právem LČR hospodařit v ptačích oblastech činí 230 tisíc ha, v evropsky významných lokalitách 240 
tisíc ha. Celkově se v soustavě Natura 2000 nachází bezmála 372 tisíc ha lesů, tj. cca 28  % celkové výměry lesů obhos-
podařovaných naším podnikem. Protože některá území požívají současně více režimů ochrany, výsledný údaj týkající 
se více kategorií územní ochrany není pouhým součtem výměr jednotlivých území.
Lokality soustavy Natura 2000 celkový podíl zvláště chráněných území na pozemcích LČR zvýší na více než 40  %.
LČR se dlouhodobě aktivně podílejí na praktické ochraně vybraných druhů – například na záchranných chovech 
tetřeva hlušce a jeho návratu do volné přírody. Dále spolupracují ( jak na celostátní úrovni, tak regionálně) se státní 
ochranou přírody na mapování výskytu chráněných druhů (čápů černých, velkých šelem aj.), reintrodukci raků apod.

Bezzásahová území a jejich monitoring
V roce 2002 byla uzavřena mezi LČR a Správou chráněných krajinných oblastí ČR (dnes Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR, dále AOPK ČR) „Dohoda o spolupráci při vymezování lesních porostů ponechávaných samovolnému vý-
voji a lesních porostů bez provádění hospodářských zásahů ve zvlášť chráněných územích a zajištění jejich monito-
ringu“ jako významný příspěvek obou stran ke sledování samovolného vývoje vybraných území.
Jednotlivé lokality (nacházející se v CHKO, přednostně v NPR a PR, případně v 1. zónách) na základě této Dohody 
o spolupráci navrhuje příslušná organizační jednotka podniku a příslušná správa CHKO. Po odsouhlasení společnou 
odbornou komisí je podepsána dohoda o vymezení a dalším režimu péče a monitoringu těchto lokalit.
V průběhu roku 2007 byly podepsány dohody týkající se dalších tří bezzásahových území –lokalit Hedvíkovská rokle 
a Lovětínská rokle v CHKO Železné hory a lokality Poledník v CHKO Jizerské hory. Současně probíhala jednání týkající 
se dalších navržených lokalit.
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přehled bezzásahových území dle dohody s aopk čR ke dni 31. 12. 2007 (viz mapka na str. 31 dole)

název území cHko lčR Rozloha (ha) datum podpisu

Doutnáč Český kras LS Nižbor 66,8 20. 9. 2004

Tajga Slavkovský les LZ Kladská 146,6 18. 1. 2005

Kostelecké bory Kokořínsko LS Česká Lípa 51,2 23. 6. 2006

Kleť Blanský les LS Český Krumlov 38,3 13. 11. 2006

Hedvíkovská rokle Železné hory LS Nasavrky 34,6 27. 2. 2007

Lovětínská rokle Železné hory LS Nasavrky 50,4 27. 2. 2007

Poledník Jizerské hory LS Frýdlant 71,6 3. 5. 2007

Celkem 459,5

Podpora mimoprodukčních funkcí lesů – vnější zdroje
Vzhledem ke znění dotačních pravidel v rámci Programu péče o krajinu MŽP nebyly v roce 2007 prostředky na opat-
ření ve zvláště chráněných územích přidělovány přímo vlastníkům pozemků, nýbrž příslušným orgánům ochrany 
přírody. Konkrétní opatření byla zajišťována těmito orgány ochrany přírody, na pozemcích LČR s právem hospodařit 
vždy se souhlasem příslušných organizačních jednotek podniku. Jedinou výjimkou byla přímá dotace na opatření 
v Ptačí oblasti Východní Krušné hory na LS Litvínov v celkové výši 78,2 tis. Kč.

investiční výstavBa

Investiční činnost v roce 2007
Objem celkových vložených investičních prostředků u LČR dosáhl v roce 2007 výše 1 016,763 mil. Kč, což činí 85,3  % 
z plánovaného objemu 1 191 mil. Kč. Vlastní zdroje představovaly částku 868,209 mil. Kč (tj. 85,4  %), dotace a pro-
středky z veřejného rozpočtu 127,964 mil. Kč (tj. 12,6  %), na investiční akce Programu 2000 bylo vynaloženo 6,968 
mil. Kč (0,7  %) a ostatní zdroje činily 13,622 mil. Kč (tj. 1,3  %) z celkového objemu investičních prostředků.

investice v roce 2007 podle zdroje financování – skutečnost

Zdroj financování mil. kč %

Vlastní zdroje 868,209 85,4  %

Dotace, veřejný rozpočet 127,964 12,6  %

Vlastní zdroje – Program 2000 6,968 0,7  %

Vlastní zdroje závodů 0 0,0  %

Ostatní zdroje 13,622 1,3  %

Celkem 1 016,763 100  %

Plánovaný objem investic v roce 2007 byl vyčerpán ve výši 85,3  %. Důvodem úspory finančních prostředků na investi-
ce bylo především nerealizování předpokládaných nákupů pozemků v plánovaném rozsahu pro nedořešené majetko-
právní vztahy vlastníků pozemků, prodeje v aukcích jiným zájemcům apod. Rovněž nebyl realizován celý plánovaný 
objem strojů a zařízení v roce 2007, část nákupů byla přesunuta z časových důvodů do roku 2008 (dokončení jednání 
s ÚOHS).
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investice do nehmotného a hmotného majetku

přehled dle druhu majetku mil. kč %

Nehmotný majetek 87,005 8,6  %

 z toho LHP 51,783 5,1  %

 SW 22,238 2,2  %

 ostatní nehmotný 10,920 1,1  %

 studie území 2,064 0,2  %

   

Hmotný majetek 929,758 91,4  %

z toho stavební práce 697,974 68,6  %

 stroje a zařízení 157,214 15,5  %

 pozemky 72,575 7,1  %

 ostatní 1,995 0,2  %

Celkem 1 016,763 100  %

Investice do nehmotného majetku činily 87,005 mil. Kč (tj. 8,6  %) z celkového objemu investic, z toho nejvíce bylo 
investováno do tvorby lesních hospodářských plánů – 51,783 mil. Kč.
Do hmotného majetku bylo investováno celkem 929,758 mil. Kč (tj. 91,4  %) z celkového objemu investic. Z toho 
investice na stavební práce činily 697,974 mil. Kč, stroje a zařízení 157,214 mil. Kč, investice na nákupy pozemků 
a ostatní záležitosti spojené s investiční výstavbou nebo arondacemi lesních komplexů činily 72,575 mil. Kč.

čerpání stavebních investic dle statistické klasifikace

klasifikace stavebních investice mil. kč   %

Projektová dokumentace HB 9,371 1,3  %

Projektová dokumentace ostatní 4,459 0,6  %

Projektová dokumentace lesní cesty 15,063 2,2  %

Projektová dokumentace lesní školky 0,000 0,0  %

Projektová dokumentace man. sklady 0,000 0,0  %

Projektová dokumentace sklady a dílny 0,014 0,0  %

Projektová dokumentace vodní nádrže 2,354 0,3  %

Projektová dokumentace byty 0,774 0,1  %

Projektová dokumentace AB 7,973 1,1  %

Projektová dokumentace PŠ HB 3,307 0,5  %

Projektová dokumentace PŠ ostatní 0,000 0,0  %

Projektová dokumentace PŠ lesní cesty 0,330 0,1  %

Projektová dokumentace PŠ byty 0,000 0,0  %

Projektová dokumentace PŠ AB 0,000 0,0  %

Projektová dokumentace Projekty EU 3,312 0,5  %

Studie 0,082 0,0  %

Lesní cesty 315,091 45,1  %

Lesní školky 0,741 0,1  %

Man. sklady 0,000 0,0  %

Sklady a dílny 3,033 0,4  %

LTM+HB … HB 148,356 21,3  %

LTM+HB …. LTM 0,532 0,1  %

LTM+HB … strže a sanace 9,632 1,4  %

Vodní nádrže 23,341 3,3  %



 výroční zpráva lčr 200739 

Byty, revíry 30,512 4,4  %

Administrativní budovy 32,720 4,7  %

Ostatní stavby včetně zemníků 35,570 5,1  %

P 2000 6,885 1,0  %

PŠ HB 39,622 5,7  %

PŠ Ostatní stavby 0,000 0,0  %

PŠ Lesní cesty 4,900 0,7  %

PŠ Byty 0,000 0,0  %

PŠ Administrativní budovy 0,000 0,0  %

Stavební investice celkem 697,974 100,0  %

čerpání stavebních investic dle druhů pro lesní hospodářství

stavební práce mil. kč   %

Lesní cesty vč. dokumentace 335,457 48,1  %

Bytová výstavba 31,286 4,5  %

Provozní budovy a stavby 44,482 6,4  %

Vodní hospodářství 236,684 33,8  %

Projekty EU 3,312 0,5  %

Program 2000 6,886 1,0  %

Ostatní stavby 39,867 5,7  %

Celkem 697,974 100,00  %

čerpání investic na stroje a zařízení dle statistické klasifikace

stroje a zařízení mil, kč %

Odvozní soupravy 15,209 9,5  %

Nákladní auta 17,808 11,2  %

Osobní auta – terénní 26,416 16,5  %

Osobní auta – mimo terénních 20,175 12,7  %

Speciální lesnické stroje 12,160 7,6  %

Traktory vč. lesnické nástavby 24,261 15,2  %

Přívěsy a návěsy 1,402 0,8  %

Zemědělské a školkařské stroje 6,303 4,0  %

Nakladače 6,402 4,0  %

Výpočetní technika vč. tiskáren 11,151 7,0  %

Kopírovací stroje 1,399 0,8  %

Telekomunikační technika 1,073 0,7  %

Elektronické zabezpečení staveb 0,215 0,1  %

Kovoobráběcí stroje 0,000 0,0  %

Dřevoobráběcí stroje 0,089 0,1  %

Manipulační a expediční linky 0,000 0,0  %

Televizory, foto, videa 0,219 0,5  %

Mrazírenská technologie 0,532 0,3  %

Ostatní jinde neuvedené stroje 12,400 7,8  %

Stroje celkem 157,214 98,6  %

Ostatní zařízení  + DHM 1,995 1,3  %

Celkem stroje a zařízení 159,209 100,0  %
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Do pozemních a inženýrských staveb bylo investováno 697,974 mil. Kč, přičemž největší objem 335,457 mil. Kč, 
tj. 48,1  % byl investován do výstavby a rekonstrukcí lesních cest. Druhý největší objem ve výši 236,684 mil. Kč, 
tj. 33,8  % byl investován do vodohospodářských staveb na zvýšení ochrany území před povodněmi a na prevenci 
a odstranění povodňových škod. Tedy více než 80  % objemu finančních prostředků bylo investováno do staveb reali-
zovaných především ve veřejném zájmu.
Plnění strojních investic včetně ostatních zařízení za rok 2007 činí 159,209 mil. Kč. Největší objem finančních 
 prostředků ve výši 79,608 mil. Kč, tj. 50  % byl investován do obnovy dopravních strojů, tj. nákladních automobilů 
a osobních terénních a silničních vozidel.

program 2000 – investiční akce

druhy činností mil. kč %

Lesní arboreta 0,000 0,0  %

Památné a okrasné aj. dřeviny 0,001 0,0  %

Úpravy vodních toků, nádrží 0,122 1,7  %

Studánky 0,346 5,0  %

Podpora ohrožených druhů organismů 0,005 0,1  %

Památné objekty a stavby 0,086 1,2  %

Terénní úpravy 0,000 0,0  %

Odpočinkové a vyhlídkové objekty 4,655 66,8  %

Budování tábořišť pro veřejnost 0,000 0,0  %

Sanace invazních rostlin 0,000 0,0  %

Budování informačních systémů pro veřejnost 0,534 7,7  %

Cesty, trasy, parkoviště 0,697 10,0  %

Ostatní jinde neuvedené 0,522 7,5  %

Celkem 6,968 100  %

Na akce Programu 2000 pro zajištění veřejného zájmu v lesích bylo v roce 2007 vynaloženo celkem 23,838 mil. Kč, 
z toho investice činily 6,968 mil. Kč.
V rámci investiční výstavby se v roce 2007 uskutečnila další část realizace především drobných dřevostaveb, které 
slouží veřejnosti při pobytu v lesích spravovaných LČR. Největší objem investičních prostředků byl vložen do výstavby 
odpočinkových a vyhlídkových objektů pro veřejnost.

přehled investic do majetku ve správě lčR dle krajů

kRaj celkem stroje a zařízení stavby z toho lc

Moravskoslezský 120,814 6,739 103,115 43,817

Olomoucký 76,769 3,588 60,976 35,022

Zlínský 76,841 3,015 68,971 19,015

Jihomoravský 101,801 27,085 63,651 28,943

Vysočina 65,456 5,976 38,311 19,150

Pardubický 45,466 0,931 31,629 9,343

Středočeský 86,886 23,482 48,982 19,878

Jihočeský 143,480 30,341 101,721 76,730

Plzeňský 42,063 3,109 32,105 24,433

Karlovarský 52,030 22,654 24,430 9,355

Ústecký 66,946 1,975 56,536 24,245

Liberecký 35,304 2,682 31,379 12,857

Královehradecký 102,907 27,633 36,168 12,669

Celkem 1 016,763 159,209 697,974 335,457
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V roce 2007 bylo v návaznosti na výměru lesa ve správě LČR v jednotlivých krajích a v souvislosti s odstraňová-
ním  následků větrných kalamit nejvíce investičních prostředků vloženo do majetku ve správě LČR v Jihočeském 
a  Moravskoslezském  kraji.

vodní Hospodářství
Jednou z mnoha důležitých činností plnících mimoprodukční funkce lesa je i správa určených drobných vodních toků. 
Lesy České republiky, s. p. (dále jen LČR) spravují především drobné vodní toky a bystřiny, které se rozkládají v pra-
menných oblastech hor a podhůří s vysokým podílem lesnatosti. V rámci péče o ucelená povodí bystřin LČR spravují 
drobné vodní toky i mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa, přestože protékají zemědělskou krajinou a nebo 
intravilány obcí. V současné době LČR spravují 19,6 tisíc  km vodních toků a 446 malých vodních nádrží s celkovou 
zatopenou plochou přes 300 ha.
Výkon správy vodních toků obsahuje činnosti stanovené vodním zákonem a prováděcími vyhláškami. V případě 
výkonu služby hrazení bystřin a strží (ve vazbě na lesní hospodaření je prováděna v českých zemích nepřetržitě již od 
roku 1884) se jedná o veřejnou nekomerční službu s cílem stabilizace odtokových poměrů v povodí.
Péče o vodní toky v rámci LČR obsahuje správu dlouhodobého majetku souvisejícího s vodními toky v pořizovací hod-
notě přes 2,6 mld. Kč (zejména úpravy vodních toků, protipovodňová opatření, vodní nádrže). Správa vodních toků je 
metodicky řízena odborem vodního hospodářství na Ředitelství LČR a zajišťuje ji celkově 87 pracovníků na 7 Správách 
toků (dále ST) s územní působností dle oblastí povodí.
Opatření na vodních tocích ve správě LČR byla financována z vlastních zdrojů a částečně z dotačních prostředků. 
Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zájmu prostřednictvím § 35 lesního zákona, z úvěru Evropské 
investiční banky a z financí ze státního rozpočtu na programy Ministerstva zemědělství Podpora prevence před 
povodněmi a Podpora na odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku. Dále byl z fondů 
EU využíván Operační program zemědělství. Částečně na opatření na drobných vodních tocích přispívají i kraje. Čin-
nosti prováděné v souvislosti se správou toků jsou nekomerčního charakteru a ve vztahu k celkovým vynakládaným 
finančním prostředkům nepřinášejí prakticky žádný zisk.

V roce 2007 probíhaly v LČR na úseku vodního hospodářství činnosti zaměřené zejména na:
 vykonávání správy určených drobných vodních toků tak, jak ji ukládá zákon o vodách a související předpisy,
 realizaci investičních i neinvestičních akcí zaměřených na prevenci protipovodňové ochrany, protierozních opatření 
a rovněž akcí veřejného zájmu dle § 35 lesního zákona,
 dokončení odstranění povodňových škod (dále jen OPŠ) z roku 2006 a odstraňování PŠ roku 2007 převážně na 
Moravě,
 zajištění projektové a inženýrské přípravy akcí připravovaných k realizaci v příštích letech,
 další činnosti zaměřené na péči o břehové porosty, revitalizace v minulosti nevhodně upravených vodních toků, 
na mimoprodukční funkce lesa, podporu ohrožených druhů organismů, likvidaci invazních nepůvodních druhů 
rostlin, apod.

V souvislosti se správou toků a péčí o vodní nádrže vynaložily LČR celkem 507,4 mil. Kč, z čehož výdaje investiční-
ho charakteru činily 245,5 mil. Kč. Z tohoto objemu investic představují 127,5 mil. Kč vlastní prostředky. Akce byly 
zaměřeny na preventivní protipovodňová opatření a na výstavbu a rekonstrukci objektů hrazení bystřin v oblastech 
zasažených povodněmi. Opatření jsou realizována převážně za účelem vytvoření retenčních prostorů pro zachycení 
splavenin, stabilizace podélného sklonu toků příčnými objekty a zajištění protipovodňové ochrany zkapacitněním 
koryt vodních toků v intravilánech obcí. Na opravu a údržbu základních prostředků hrazení bystřin a vodních nádrží 
bylo použito 261,9 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 220,0 mil. Kč. V uvedených objemech jsou zahrnuty veškeré 
náklady na vodní hospodářství.
Významnou náplní činnosti LČR na úseku vodního hospodářství byla sanace povodňových škod vzniklých při třech 
vlnách povodní v roce 2006 a při povodni v roce 2007 na přelomu srpna a září, zejména na Moravě. Jednalo se pře-
devším o zkapacitnění koryt, odstraňování náplavů a opravy opěrných zdí, dlažeb, příčných objektů a přehrážek. Na 
odstranění povodňových škod bylo celkově vynaloženo 86,3 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 49,7 mil. Kč.
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struktura financování vodního hospodářství v roce 2007 v mil. kč (úplné náklady)

lesy čR, s. p. vlastní zdroje celkem dotace celkem Z toho povodňové škody

Vlastní zdroje Dotace

Investice 127,5 118,0 18,1 24,8

Neinvestice 220,0 41,9 31,6 11,8

Celkem 347,5 159,9 49,7 36,6

Opatření v povodích
ST – oblast povodí Labe pokračovala v odstraňování PŠ z roku 2006 (byly dokončeny akce neinvestičního charakteru 
a zahájeny investiční akce). Mezi významné lze zařadit obnovu retenčního prostoru Hylváty na Knapoveckém potoce 
u Ústí nad Orlicí, sanaci povodňových škod Veselka (Rovensko pod Troskami), přítok Hradeckého potoka v Nových 
Hradech na Orlickoústecku a Lubenský potok na Svitavsku.
Z dotací EU Operačního programu Zemědělství byla dokončena akce hrazení bystřin Potok Od Vlčích jam v Kryšto-
fově údolí na Liberecku a zahájena investorsko-inženýrská příprava akcí do Operačního programu Životní prostředí 
(návrhy revitalizací v minulosti nevhodně upravených vodních toků, obnova retenčních prostorů atd.).
V rámci dotačního programu Prevence před povodněmi byly zahájeny akce: Městecký potok ve Vojnově Městci 
v okrese Žďár nad Sázavou, další etapa úpravy Těchonínského potoka na Orlickoústecku a Nekořského potoka a úpra-
va Žďárského potoka na Trutnovsku.
Z větších akcí realizovaných podle § 35 lesního zákona, to znamená ve veřejném zájmu, jsou to Dolský potok na Žam-
bersku a Černostudniční potok v okrese Jablonec nad Nisou.
Na této ST již tradičně pokračuje reintrodukce raka říčního v podhůří Orlických hor a nově i ve Žďárských vrších a rein-
trodukce střevle potoční a pstruha potočního v CHKO Jizerské hory.

Mezi nejvýznamnější činnosti ST – oblast povodí Vltavy v roce 2007 lze zařadit realizaci stavby Úprava Olešenského 
potoka v Ledči nad Sázavou. Částečně hrazeny z dotačních prostředků byly např. akce OPŠ Okrouhlický potok v okrese 
Benešov a PPO Baba u Čáslavi.
Byla zahájena investiční akce Sanace erozních rýh na Kabelském potoce v Novohradských horách, která byla navrže-
na podle požadavků státní ochrany přírody na záchranu perlorodky říční.

Na ST – oblast povodí Berounky lze jmenovat z významnějších akcí např. dokončení odstranění PŠ na potoce Kudibal 
na Rokycansku, dokončení stavby retenční přehrážky na potoce V Pánvích v okrese Beroun a opravy stávajících stup-
ňů na potoce Klučná na Rakovnicku.
Dále byla dokončena rekonstrukce retenční nádrže Nad mlýnem na Domažlicku, financovaná na základě § 35 zákona 
o lesích, a z vlastních prostředků LČR byla provedena i rekonstrukce dalších dvou malých vodních nádrží na Domažlic-
ku a to „Na Zámečku“ a „U Růžovské školky“.
Zahájena byla i rozsáhlá úprava koryta Stroupinského potoka v obci Žebrák v okrese Beroun.

ST – oblast povodí Ohře v roce 2007 dokončila investiční akce financované na základě § 35 zákona o lesích: stabiliza-
ce strže Falcká v km 1,400 – 1,820 (2  ks přehrážek  + garnisáž dna strže) na Žatecku, Načetínský potok (Zelený vrch) 
v Krušných horách a Lesní potok u Šluknova. Zahájeny byly např. další etapa hrazení bystřin a stabilizace strží, včetně 
oprav historických hrazenářských prací na Struhařském potoce na Podbořansku a z dotací Prevence před povodněmi 
hrazení bystřiny Křižanovského potoka – I. etapa v okrese Teplice.
Významnější neinvestiční akce jsou opravy hrazení bystřin Moravanka u Ústí nad Labem, hrazená z Operačního pro-
gramu zemědělství, Dobranovský potok (Radvanec na Českolipsku) a Zalužanský potok na Teplicku.
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Mezi nejvýznamnější činnosti ST – oblast povodí Odry v roce 2007 lze zařadit zahájení akcí spolufinancovaných 
z dotačního programu Prevence před povodněmi. Bylo zahájeno 6 staveb v Moravskoslezském kraji. Jednou 
z nejvýznamnějších je PPO Střední Opava v km 0,950 –1,747 včetně lapače splavenin, která řeší ochranu Vrbna pod 
Pradědem před splávím a vodou při povodních nebo Bílý potok ve Vrbně pod Pradědem, Lomná ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Dokončeny byly stavby na Opavici, které mimo jiné přispěly k migračnímu zprůchodnění další části 
tohoto toku v pohoří Hrubého Jeseníku pro vodní živočichy.
Z prostředků Moravskoslezského kraje (téměř 11,4 mil. Kč) bylo financováno sedm staveb, např. Myslíkovský potok 
a Ondřejnice na Frýdecko-Místecku, Hluchová u Jablunkova nebo Lubina a Lomná na Frenštátsku.
V rámci programu LIFE Natura 2006 je v povodí řeky Morávky prováděno odstraňování invazní rostliny křídlatky.

Činnost ST – oblast povodí Moravy byla z velké části naplněna odstraňováním povodňových škod z jara 2006. Byly 
dokončeny stavby např. OPŠ Jestřábí potok, Divoký a Bušínovský potok na Šumpersku, Javoříčka a Nepřívazský potok 
na Olomoucku, OPŠ Solanecký potok v okrese Vsetín, OPŠ Lutoninka na Zlínsku a PŠ Rusava v okrese Kroměříž. Na 
dalších akcích se pracuje a budou dokončeny v roce 2008.
I zde byly v rámci dotačního programu Prevence před povodněmi realizovány akce Hodorfský potok a rekonstrukce 
Provazného potoka na Vsetínsku, první etapa na přítoku Pozlovického potoka v Podhradí na Zlínsku a byla zahájena 
protipovodňová opatření na Hrabovském potoce v Hrabové u Dubicka a Oskavě na Šumpersku a na toku Kněhyně 
v okrese Vsetín.
V lesích jsou prováděna opatření ve veřejném zájmu financovaná na základě § 35 zákona o lesích jako např. akce na 
potoce Kopná mezi Zlínem a Vsetínem, retenční objekty na Kameňáku na Zlínsku, soustava příčných objektů na pří-
toku Klenkovského potoka na Luhačovicku a částečně akce Zděchovka na Vsetínsku.
Dotace EU z Operačního programu zemědělství byly využity při realizaci opravy hrazení Radkovského potoka v Karo-
lince v okrese Vsetín.
Z významnějších akcí hrazených plně LČR byly v roce 2007 realizovány např. hrazení přítoku Štávnice v Luhačovicích, 
retenční objekt Podbrdí v Podkopné Lhotě, lapač splavenin na Mraznici a hrazení bystřiny Medůvka u Hranic na Mo-
ravě nebo Neratovský potok na Vsetínsku.

Na ST – oblast povodí Dyje byly definitivně odstraněny povodňové škody z roku 2006 – tři investiční akce (PŠ Lomnič-
ka v obci Lomnička u Tišnova, Lesoňovický potok u Bystřice nad Perštejnem, Černý potok na Poličsku,) a 4 neinvestiční 
akce (PŠ Korouhevský potok v obci Korouhev, Kohoutovický potok ve Ždírci nad Doubravou, Janovický potok u Nového 
Města na Moravě a Vrtěžířský potok u Bystřice nad Perštejnem).
I zde byla zahájena II. etapa dotačního programu Prevence před povodněmi akcemi Leštínský potok – poldr, No-
vosvětský potok v okrese Blansko, Oslavička v okrese Třebíč a Křeslický potok v Podhradí nad Dyjí. Nejvýznamnější 
stavbou je právě poldr na Leštínském potoce nad obcí Číchov v okrese Třebíč s objemem prací cca 11 mil. Kč.
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Obnova vlastnických a uživatelských vztahů, realizace smluvních převodů
postup obnovy vlastnických a užívacích práv k 31. 12. 2007

řešení v letech  vyřízené žádosti  předané pozemky v ha

1993  89 230 318 395

1994 114 556 375 894

1995 126 886 397 673

1996 137 264 411 207

1997 145 073 421 082

1998 153 291 430 659

1999 165 217 444 259

2000 172 337 450 099

2001 178 378 461 344

2002 181 303 464 946

2003 184 484 469 960

2004 185 886 475 360

2005 187 799 479 434

2006 188 386 480 337

2007 189 888 481 700

Komentář: Údaje použité v tabulce jsou souhrnem všech případů řešených podle zák. 229/1991 Sb. v platném 
znění (dále jen zákon), tedy jak obnova vlastnických práv podle druhé části zákona, tak obnova užívacích práv podle 
§ 22 zákona a dále i několika případů podaných určovacích žalob na určení vlastnického práva pro neplatnost či 
neoprávněnost konfiskace po 2. světové válce uplatněných mimo lhůty dané zákonem. Každoroční nárůst uplatněné 
výměry, ale zejména počtu uplatněných případů, je dán tím, že mnohdy oprávněné osoby nepodaly ve lhůtě výzvy 
k vydání nemovitostí a o uplatněném restitučním nároku se mnohdy dozvídáme až po proběhnuvším řízení o vydání 
a rozhodnutí pozemkového úřadu podle § 9 odst. 4 zákona, a dále postupným dokládáním vlastnictví fyzických osob po 
obnově užívacích práv podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona. Nejsou výjimkou případy, kdy takoví vlastníci lesních pozemků 
se objeví teprve po obnově katastrálního operátu v souvislosti s digitalizací souboru geodetických informací KN.

graf: postup obnovy vlastnických a užívacích práv k 31. 12. 2007 (počet případů)
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graf: postup obnovy vlastnických a užívacích práv k 31. 12. 2007 (výměra v ha)
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postup fyzického předávání lesního majetku obcím

rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

případy 4852 4997 5298 5607 5850 6018 6125 6253 6395 6564

ha 335 476 337 353 358 853 379 843 390 981 397 400 399 471 402 151 404 361 406 760

Realizace smluvních převodů v roce 2007 – pozemky (nákup, prodej, směny)

Prodej (včetně úplatného převodu práva hospodařit) celkem z toho lesní pozemky

výměra v ha 258,6872 136,4154

realizační cena v Kč 139 920 445 51 767 287

nákup celkem z toho lesní pozemky

výměra v ha 476,7815 396,1394

realizační cena v Kč 70 233 365 55 578 283
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lidské ZdRoje
V roce 2007 proběhly tyto změny ve funkcích vedoucích zaměstnanců:

organizační jednotka nové obsazení původní obsazení datum změny

LS Kácov Ing. Stanislav Znamenáček Ing. Jaroslav Jančík 1. 1. 2007

LS Karlovice Ing. Zdeněk Liška Ing. Pavel Vetešník 1. 1. 2007

STOP Ohře Ing. Martin Holý Ing. Josef Javůrek 1. 1. 2007

Ředitelství LČR Ing. Jiří Holický Ing. František Koníček 9. 2. 2007

Ředitelství LČR Ing. Dolejský Vladimír Ing. Vladimír Krchov Ph. D. 12. 2. 2007

Ředitelství LČR Ing. Miluše Kadeřávková RNDr. Vladimír Veselý 12. 2. 2007

LS Telč Jan Trojan Ing. Vladimír Dolejský 12. 2. 2007

KI Karlovy Vary Ing. Jiří Smýkal Ing. Jiří Holický 12. 2. 2007

Ředitelství LČR Ing. Vladimír Řihák Ing. Miloš Novák 13. 2. 2007

Ředitelství LČR Ing. Bohumil Kos Ing. Václav Třeštík 19. 2. 2007

LS Litvínov Ing. Zdeněk Valný Ing. Čeněk Melcr 19. 2. 2007

LS Bruntál Ing. Milan Pospíšil Ing. Zdeněk Krakovský 1. 4. 2007

KI České Budějovice Ing. Radek Pomije Ing. Karel Trůbl 13. 4. 2007

LS Telč Ing. František Vala Jan Trojan 1. 6. 2007

LS Františkovy Lázně Ing. Jiří Smýkal Ing. Pavel Adamec 1. 7. 2007

Ředitelství LČR Ing. Svatopluk Sýkora Ing. Vladimír Řihák 15. 8. 2007

LS Litvínov Aleš Kilb Ing. Zdeněk Valný 1. 9. 2007

Ředitelství LČR Ing. Vladimír Dolejský Ing. Jiří Holický 16. 10. 2007

Ředitelství LČR Ing. Jiří Novák Ing. Vladimír Dolejský 11. 12. 2007

Ředitelství LČR Ing. Zdeněk Sýkora Ing. Miluše Kadeřávková 17. 12. 2007

počet zaměstnanců

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

LS, ST-OP, KI, řed. LČR 2 335 2 288 2 222 2 213 2 212 2 227 2 198 2 273 2 299

LZ, SZ 1 600 1 460 1 366 1 313 1 240 1 209 1 235 1 251 1 261

Celkem 3 935 3 748 3 588 3 526 3 452 3 436 3 433 3 524 3 560

počet personálu

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

KI 142 144 143 144 141 135 136 129 136

ST-OP 56 56 58 57 67 72 71 74 84

LS 1 836 1 813 1 756 1 735 1 726 1 714 1 673 1 710 1 715

Řed. LČR 110 115 109 109 114 115 129 172 177

LZ, SZ 411 395 382 371 356 340 338 350 351

Celkem 2 555 2 523 2 448 2 416 2 404 2 376 2 347 2 435 2463

počet dělníků

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Počet dělníků 1 367 1 225 1 140 1 110 1 048 1 057 1 086 1 089 1 097
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průměrný výdělek

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

LČR 12 955 13 880 14 740 15 437 16 710 17 476 19 530 20 787 22 710

LS, KI, ST-OP, řed. LČR 14 139 15 102 16 006 16 712 18 190 18 882 21 298 22 663 24 274

LZ, SZ 11 235 11 961 12 831 13 295 14 070 14 886 16 381 17 379 19 858

struktura vzdělanosti personálu lčR (%)

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

VŠ 34,7 35,2 36,1 37,3 37,9 39,0 40,2 40,3 39,5

ÚSO 55,6 55,4 55,7 57,0 56,8 55,9 55,1 55,0 52,3

SO  + základní 9,7 9,4 8,2 5,7 5,3 5,1 4,7 4,7 8,2
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koMunikace lesů čR s veřejností
Základním strategickým záměrem Lesů ČR a v neposlední řadě i cílem je udržet Lesy České republiky v pozici 
ekonomicky silné instituce a vybudovat stabilní zázemí tak, aby v dlouhodobém horizontu mohly Lesy ČR fungovat 
jako kompaktní, moderní a efektivní společnost s jasnou vizí, a to jak v oblasti obhospodařování lesa, tak i v jeho 
mimoprodukčních činnostech. Protože silná a velká společnost sama o sobě nezajistí efektivitu, musí Lesy ČR 
k upevnění své pozice obnovit zejména důvěru veřejnosti, stabilizovat právní vztahy a vytvářet optimální přidanou 
hodnotu pro vlastníka.
Aby Lesy ČR mohly svou pozici upevnit, je velice důležité zajišťování kvalitní komunikace uvnitř a vně společnosti. 
 Komunikační strategie v roce 2007 výrazně posilovala činnost směrem k nejširší veřejnosti. Strategie byla nastavena 
na tři pilíře, a to enviromentální, rekreační a ekonomický. Každá z těchto složek má svoji komunikační strategii a ko-
munikační kanály. Zhruba od poloviny roku 2007 se tyto aktivity odehrávaly ve své podstatě po dvou liniích. Tento 
stav byl důsledkem rozdělení odboru marketingu na dva odbory a vyčleněním některých kompetencí ve prospěch 
nového odboru. Na konci roku 2007 se tyto dvě linie ale opět spojily. Agendu tak zajišťoval (k 31. 12. 2007) odbor 
marketingu a PR – OMPR.

Členění odboru OMPR k 31. 12. 2007

1. Novináři
Atmosféra v rámci komunikace Lesů ČR a novinářů probíhala v roce 2007 na seriózní a poklidné úrovni. Novinářům 
bylo věnováno mnoho času a jednotlivá problematická témata jim byla podrobně vysvětlena. Novináři přistupovali 
k LČR jako k partnerovi a po období kauz a neustálých napadání se komunikace ustálila na velmi dobré úrovni.
Došlo i ke změně v rámci osoby tiskového mluvčího. K této změně vedla i změna firemní strategie Lesů ČR. Ta klade 
daleko větší důraz na lepší komunikaci, a to jak ven, tak i uvnitř firmy. I nadále je naším cílem, aby společnost Lesy ČR 
byla vnímána jako moderní společnost.

2. Veřejnost (odborná a laická)
Prostřednictvím internetové aplikace vyřídili pracovníci Lesů ČR bezpočet dotazů od návštěvníků a přátel lesa. Po-
doba webových stránek, která jakožto „živý“ prostředek komunikace s veřejností se rovněž ustálila na vysoké úrovni 
a pokračovaly práce na jednotlivých částech webu patřících organizačním jednotkám. V neposlední řadě je pozitivně 
vnímána i sekce určená přímo odborné veřejnosti, která zde najde vše potřebné. Odborná veřejnost je specifická cílo-
vá skupina, jelikož vyžaduje velmi diferencovaný přístup. Z tohoto pohledu LČR pořádají několik odborných seminářů 
a setkaní s různými zájmovými a odbornými uskupeními. V rámci této cílové skupiny je plněna i role zahraničních 
vztahů, především s Evropskou unií, kde nejdominantnější téma tvoří projekt NATURA 2000.

3. Děti a mládež
Osvěta a výchova mladé generace patří mezi priority v celé komunikační strategii Lesů ČR. Realizujeme ji pomocí 
řady nástrojů.
Tradičním a dobře fungujícím projektem je ve spolupráci se Sdružením TEREZA celorepublikový školní vzdělávací 
projekt „Les ve škole, škola v lese“. Počet zapojených skupin v letošním roce dosáhl čísla 235. Děti se v rámci projektu 
seznamují s ekosystémem lesa netradičními metodami a získávají mnoho praktických informací.
V roce 2007 jsme pokračovali ve spolupráci se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Výukových progra-
mů se v roce 2007 zúčastnilo 32 101 dětí.

Odbor marketingu a PR

Odd. PR – Public relations a 
vnitropodniková komunikace

Odd. komunikace – 
Marketingová komunikace
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Lesy ČR podpořily 4 vybrané projekty středisek ekologické výchovy, jejichž výstupy slouží ke zkvalitnění výukových 
programů o lese.
Na našich organizačních jednotkách proběhlo v roce 2007 celkem 21 Dnů s Lesy ČR. Tyto akce mají sportovně po-
znávací charakter a jsou příležitostí pro upevnění vztahů Lesů ČR a veřejnosti na lokální úrovni. V dalších letech se 
plánuje tento stav zvýšit na dvojnásobek.
Lesy ČR se mimo výše uvedené aktivity zaměřují rovněž i na lesní pedagogiku. Každoročně je proškolena řada 
zaměstnanců na lesní pedagogy, kteří své znalosti o oboru, v němž pracují, předávají přijatelnou formou dětem, 
mládeži, postiženým dětem a seniorům. V roce 2007 bylo 51 lesních pedagogů. Do budoucna je žádoucí tento stav 
zvýšit a dosáhnout co největšího pokrytí po celé ČR. Tím by se vytvořila hustá vzdělávací síť a školy, případně školská 
zařízení, by se mohly obracet přímo na tyto vyškolené lesní pedagogy. Lesní pedagogové mohou být školám v dalších 
letech nápomocni při naplňování RVP (rámcových vzdělávacích programů).

4. Vnitropodniková komunikace:
Vnitropodniková komunikace je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení takto velké organizace. Z pohledu nové-
ho managamentu je tomuto segmentu věnována velká část pozornosti. V rámci cílové skupiny zaměstnanců jsou 
dominantními nástroji komunikace vnitropodnikový časopis a podnikový Intranet. Pro sběr informací napříč firmou 
slouží dotazníkové lesnické schránky a zelená telefonní linka. Součástí projektu je i pravidelné pořádání velkého Lesy 
management meetingu na kvartální bázi. Jedná se o setkání vedení se středním a vyšším managementem.
V rámci teambuildingových projektů jsou to závody ve střelbě – Pohár LČR, cyklozávody na lesních správách a za-
městnanecké vánoční plesy.
Komunikační strategie je pravidelně vyhodnocována trackingovými výzkumy v daných cílových skupinách.

5. Program nadační služby LČR
V roce 2007 se od svého založení (v r. 2006) konalo druhé kolo schvalování sponzorských darů v rámci Programu 
nadační služby. Cílem programu je přerozdělovat sponzorské dary nezávislou grantovou komisí na základě výzvy 
uveřejněné na našich webových stránkách. Podmínky pro uchazeče o podporu byly nastaveny takovým způsobem, 
aby svou žádost mohly podat neziskové organizace působící v oblasti charitativní, ochrany životního prostředí, zdra-
votnictví, kultury a školství. Z 235 žádostí zaslaných neziskovými organizacemi bylo vybráno a následně podpořeno 
47 projektů celkovou částkou 8 143 300  Kč.
Abychom v této oblasti zapojili regiony, dostaly také prostor naše krajské inspektoráty, které v rámci vlastního limitu 
(200 tis. Kč na každý KI) měly možnost podpořit subjekty ve svém okolí. Tímto způsobem se nám podařilo přerozdělit 
částku ve výši 1 463 700  Kč.
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výrok auditora k Účetní závĚrCe

ZpRáva neZávisléHo auditoRa uRčená Zakladateli 
a geneRálníMu řediteli státníHo podniku
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku státního podni-
ku Lesy České republiky, s. p., tj. rozvahu k 31. 12. 2007, 
výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního 
kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od 
1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a přílohu této účetní závěrky, 
včetně popisu použitých významných účetních metod.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky 
a za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v sou-
ladu s českými účetními předpisy odpovídá statuární 
orgán státního podniku Lesy České republiky, s. p. Sou-
částí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit 
vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobraze-
ním účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, 
zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět 
dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného audi-
tu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli 
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. V sou-
ladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické 
normy a naplánovat a provést audit tak, abychom zís-
kali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, 
jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách 
a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr au-
ditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně 
posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při 
posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné 
zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních 
kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli 
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahr-
nuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, 
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením 
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří do-
statečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný 
a potivý obraz aktiv pasiv a finanční situace státního 

podniku Lesy České republiky s. p. k 31. 12. 2007 a nákla-
dů, výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních troků 
za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.
Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, upozorňuje-
me na skutečnosti uvedené v bodě 10 přílohy k účetní 
závěrce.

1. Proti účetní jednotce, Lesy České republiky, s. p. byly 
vedeny soudní spory v souvislosti s výběrovými řízeními. 
Většina těchto soudních sporů je pravomocně ukončena 
s tím, že žaloby, v nichž se žalobci domáhají po státním 
podniku Lesy České republiky, s. p. náhrady škody, byly ve 
všech případech zmítnuty.
Vzhledem k tomu, že nejsou všechny soudní spory pravo-
mocně ukončeny a přesto, že v žádném z řízení doposud 
nebylo rozhodnuto Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěži či soudem o tom, že by Lesy České republi-
ky, s. p. svým postupem porušily zákon a není ani známa 
žádná konkrétní výše případné náhrady škody určená 
soudem, jsme toho názoru, že nelze s dostatečným ujiš-
těním vyloučit možné důsledky budoucích pravomocně 
neukončených právních sporů, avšak současně nelze ani 
odhadnout případné závazky, které mohou vyplynout 
z těchto sporů. Z tohoto důvodu účetní jednotka Lesy Čes-
ké republiky, s. p. v účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 
2007 nevytvořila žádnou rezervu.

2. Účetní jednotka Lesy České republiky, s. p. zpochybnila 
oprávněnost proplacených faktur za služby v oblasti infor-
mačních a komunikačních technologií ze smluvních vzta-
hů uzavřených zejména v období od 1. 3. 2007 do 31. 10. 
2007 a přeložila je k posouzení externí advokátní kanceláři 
a sporné položky vykázala jako Pohledávky na náhradu ško-
dy a manka za odpovědnou osobou, včetně vytvoření oprav-
né položky ve výši 100 %.
Další dosud neproplacené dodavatelské faktury, jejichž 
oprávněnost účetní jednotka Lesy České republiky, s. p. také 
zpochybnila, posuzuje externí advokátní kancelář.
Podle našeho názoru vnitřní kontrolní systém účetní jed-
notky, Lesy České republiky, s. p. nefungoval náležitě v pro-
cesu uzavírání smluv, objednávek na služby a proplácení 
faktur, tak aby zamezil případné finanční újmě.

V Brně dne 9. května 2008
BDO Prima CA s. r. o.
zastoupená partnerem: Ing. Miroslav Hořický
 auditor, osvědčení č. 0713
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výrok auditora k výroční zprávĚ

ZpRáva neZávisléHo auditoRa
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Zá správnost výroční zprávy je zodpovědný 
statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční 
zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal 
přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem 
zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme 
přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Lesy České republiky, s. p. k 31. 12. 2007 
ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Brně dne 30. července 2008
BDO Prima CA s. r. o.
zastoupená partnerem: Ing. Miroslav Hořický
 auditor, osvědčení č. 0713
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Účetní závĚrka

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Běžné účetní období Minulé úč. o.

označení název Brutto korekce netto netto 

AKTIVA CELKEM 79 961 638 -10 778 646 69 182 992 69 091 854

B. Dlouhodobý majetek 72 577 380 -10 598 031 61 979 349 61 782 804

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 409 288 -239 616 169 672 163 510

B.I. 3. Software 126 177 -95 791 30 386 34 468

B.I. 4. Ocenitelná práva 16 010 -1 448 14 562 2 996

B.I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 213 960 -142 377 71 583 71 598

B.I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 53 141 0 53 141 53 339

B.I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 1 109

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 70 922 764 -10 348 931 60 573 833 60 331 749

B.II. 1. Pozemky 53 055 788 0 53 055 788 53 092 302

B.II. 2. Stavby 16 231 950 -9 391 476 6 840 474 6 650 158

B.II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 225 004 -957 255 267 749 205 248

B.II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 44 -44 0 0

B.II. 5. Základní stádo a tažná zvířata 181 -156 25 48

B.II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 952 0 7 952 7 952

B.II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 401 603 0 401 603 371 040

B.II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 242 0 242 5 001

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 245 328 -9 484 1 235 844 1 287 545

B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0

B.III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 101 153 -9 484 91 669 91 669

B.III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 694 175 0 694 175 745 876

B.III. 4. Půjčky a úvěry – ovl., řízená osoba, podstatný vliv 0 0 0 0

B.III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 450 000 0 450 000 450 000

B.III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

B.III. 7. Poskytnuté zálohy na dloudobý finanční majetek 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 7 351 236 -180 615 7 170 621 7 213 510

C.I. Zásoby 509 904 -290 509 614 235 265

C.I. 1. Materiál 80 312 0 80 312 80 634

C.I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 382 292 0 382 292 117 783

C.I. 3. Výrobky 41 273 0 41 273 32 195

C.I. 4. Zvířata 338 0 338 387

C.I. 5. Zboží 4 414 -290 4 124 2 991

C.I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 1 275 0 1 275 1 275

C.II. Dlouhodobé pohledávky 7 715 0 7 715 14 550

C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 5 432 0 5 432 12 359

C.II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 283 0 2 283 2 191

C.III. Krátkodobé pohledávky 2 286 316 -180 325 2 105 991 2 117 336

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 603 231 -72 594 1 530 637 2 003 437

C.III. 3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0

C.III. 4. Pohledávky za společ., členy druž. a účast. sdruž. 76 0 76 6

C.III. 6. Stát - daňové pohledávky 422 127 0 422 127 4 576

C.III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 42 832 0 42 832 32 477

C.III. 8. Dohadné účty aktivní 6 298 0 6 298 3 287

C.III. 9. Jiné pohledávky 211 752 -107 731 104 021 73 553

C.IV. Finanční majetek 4 547 301 0 4 547 301 4 846 359

C.IV. 1. Peníze 2 293 0 2 293 2 869

C.IV. 2. Účty v bankách 1 050 732 0 1 050 732 1 280 853

C.IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 3 494 276 0 3 494 276 3 562 637

C.IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení 33 022 0 33 022 95 540

D.I. 1. Náklady příštích období 10 421 0 10 421 4 953

D.I. 3. Příjmy příštích období 22 601 0 22 601 90 587
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Stav v účetním období

označení název běžném minulém

PASIVA CELKEM 69 182 992 69 091 854

A. Vlastní kapitál 64 433 473 64 323 216

A.I. Základní kapitál 9 015 851 8 602 692

A.I. 1. Základní kapitál 9 015 851 8 602 692

A.I. 1. Kmenové jmění zapsané 5 818 759 5 818 759

A.I. 1. Nezapsané změny kmenového jmění 3 197 092 2 783 933

A.II. Kapitálové fondy 51 865 995 52 042 718

A.II. 2. Ostatní kapitálové fondy 51 901 442 52 026 464

A.II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -35 447 16 254

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 1 609 427 2 019 720

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

A.III. 2. Statutární a ostatní fondy 358 144 768 437

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 658 086 0

A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 1 658 086 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetní období (+/-) 284 114 1 658 086

B. Cizí zdroje 4 646 930 4 688 717

B.I. Rezervy 2 915 941 2 776 822

B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 478 148 803 796

B.I. 4. Ostatní rezervy 2 437 793 1 973 026

B.II. Dlouhodobé závazky 121 817 123 571

B.II. 10. Odložený daňový závazek 121 817 123 571

B.III. Krátkodobé závazky 1 609 172 1 788 324

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 1 308 798 1 005 224

B.III. 3. Závazky – podstatný vliv

B.III. 4. Závazky ke společn., čl. družstva a účastn. sdružení 412 241

B.III. 5. Závazky k zaměstnancům 192 508 168 824

B.III. 6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdravot.pojištění 43 046 36 532

B.III. 7. Stát – daňové závazky a dotace 24 888 509 655

B.III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 26 910 58 136

B.III. 10. Dohadné účty pasivní 12 534 9 333

B.III. 11. Jiné závazky 76 379

C.I. Časové rozlišení 102 589 79 921

C.I. 1. Výdaje příštích období 57 361 27 889

C.I. 2. Výnosy příštích období 45 228 52 032
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

označení název 1–12/2007 1–12/2006

I. Tržby za prodej zboží 1 352 203 545 828

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 446 446 530 343

+ Obchodní marže -94 243 15 485

II. Výkony 8 892 416 9 478 558

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 8 610 398 9 425 842

II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 274 198 42 289

II. 3. Aktivace 7 820 10 427

B. Výkonová spotřeba 6 550 461 5 939 116

B.1. Spotřeba materiálu a energie 617 705 344 829

B.2. Služby 5 932 756 5 594 287

+ Přidaná hodnota 2 247 712 3 554 927

C. Osobní náklady 1 406 625 1 235 702

C.1. Mzdové náklady 1 002 878 890 364

C.2. Odměny členům orgánů podniku 220 45

C.3. Náklady na sociál.zabezpeč. a zdravot.pojištění 355 948 314 108

C.4. Sociální náklady 47 579 31 185

D. Daně a poplatky 129 790 129 651

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 430 077 422 678

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 274 198 330 101

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 265 565 313 182

III.2. Tržby z prodeje materiálu 8 633 16 919

F. Zůstatková cena prodaného dl.majetku a materiálu 83 070 76 985

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 76 355 64 296

F.2. Prodaný materiál 6 715 12 689

G. Změna stavu rezerv a oprav.položek v prov.oblasti 178 239 -8 813

G.1. Změna stavu rezerv v provozní oblasti 139 119 -66 859

G.2. Změna stavu opravných položek v provozní oblasti 39 120 58 046

IV. Ostatní provozní výnosy 250 066 176 328

H. Ostatní provozní náklady 236 614 77 591

* Provozní výsledek hospodaření 307 561 2 127 562

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 970 613 3 189 578

J. Prodané cenné papíry a podíly 981 725 3 186 936

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 64 427 39 661

VII.1. Výnosy z podílů v ovl.+říz.osobách pod podst.vliv. 4 846 3 235

VII.2. Výnosy z ost.dlouhodobých cenných papírů a podílů 59 581 36 426

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 185 227 119 884

K. Náklady z finančního majetku 33 992 10 777

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 24 610 25 244

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 43 194 19 112

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

X. Výnosové úroky 23 993 24 407

N. Nákladové úroky 3 486 2 907

XI. Ostatní finanční výnosy 3 367 6 968

O. Ostatní finanční náklady 15 083 19 047

* Finanční výsledek hospodaření 194 757 166 963

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 218 204 636 439

Q.1. - splatná 219 959 621 809

Q.2. - odložená -1 755 14 630

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 284 114 1 658 086

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 (+/-) 284 114 1 658 086

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 502 318 2 294 525
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příloha k roční Účetní závĚrCe 2007

1.

Lesy České republiky, s. p.
Hradec Králové 8, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
IČO: 42196451
Právní forma: státní podnik

Hlavní předmět podnikání (dle aktuální zakládací listiny):
výkon práva hospodaření k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik právo hospodaření; výkon 
práva hospodaření k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění 
jeho úkolů, a k provozování podnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost; vý-
kon veškerých vlastnických práv k majetku, ke kterému má státní podnik právo hospodaření s podmínkou souhlasu 
zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasu dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem v jed-
nacím řádu dozorčí rady u ostatního majetku; činnost odborného lesního hospodáře; výkon ochranné služby v lesích.
Ostatní předmět podnikání je uveden ve veřejně přístupném obchodním rejstříku na internetové stránce www.justi-
ce.cz. Stejně tak jsou zde podrobně uvedeny všechny změny a dodatky provedené v účetním období 2007.

Zápis do obchodního rejstříku:
Státní podnik byl založen zakládací listinou Ministerstva zemědělství České republiky dne 11. prosince 1991 č.j. 
6677/91–100  s účinností od 1. 1. 1992,
zakládací listina byla dne 12. 8. 1997 Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR č.j. 3217/97–1000 přizpůsobena 
zákonu č. 77/1997 Sb., o státním podniku s účinností od 22. 9. 1997.
Státní podnik je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle A XII, vložka 540.
Hodnota kmenového jmění zapsaná v obchodním rejstříku k 31. prosinci 2007 činí 5 818 758 987,42  Kč.
Roční účetní závěrka za rok 2007 se sestavuje k 31. 12. 2007.

Statutární orgán k 31. 12. 2007:
Ing. Jiří Novák – generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu k 31. 12. 2007 (pořadí zástupců platné k datu sestavení účetní závěrky) :
Ing. Svatopluk Sýkora – správní ředitel, 1. zástupce generálního ředitele
Ing. Zdeněk Sýkora – ekonomický ředitel, 3. zástupce generálního ředitele

Od data rozvahového dne k datu sestavení účetní závěrky došlo ke změně statutárního orgánu.
Dne 1. 1. 2008 byli do funkcí jmenováni:
Ing. Bedřich Foukal – obchodní ředitel, 4. zástupce generálního ředitele
Ing. Mikuláš Říha – personální ředitel, 5. zástupce generálního ředitele

Dne 1. 3. 2008 byl do funkce jmenován:
Ing. Jiří Černík – výrobně technický ředitel, 2. zástupce generálního ředitele

Dozorčí rada k 31. 12. 2007:
Mgr. Pavel Drobil – předseda DR, 
Ing. Viktor Blaščák – první místopředseda DR, 
Radek Vonka – druhý místopředseda DR 
Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 
Ing. Ladislav Tomášek, 
Ing. Jaromír Kříha, 
Libor Lukáš, 
RNDr. Libor Ambrozek, 
Ing. Ladislav Česal.
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Šest členů dozorčí rady je jmenováno zakladatelem – Ministerstvem zemědělství ČR, tři jsou voleni z řad 
zaměstnanců podniku.
Od data rozvahového dne k datu sestavení účetní závěrky došlo ke změnám v dozorčí radě. Dne 31. 3. 2008 byl minis-
trem zemědělství Mgr. Petrem Gandalovičem odvolán člen dozorčí rady Lesů ČR, s. p.Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. 
Dnem 1. 4. 2008 byl ministrem zemědělství Mgr. Petrem Gandalovičem jmenován za člena dozorčí rady Lesů ČR, 
s. p. Ing. Jan Birke.

Organizační struktura podniku k 31. 12. 2007:
Vnitropodnikové účetní jednotky:
Ředitelství podniku řídí 6 přímo řízených závodů – Lesní závody Boubín, Dobříš, Kladská, Konopiště, Židlochovice, 
a Semenářský závod Týniště nad Orlicí.
Kromě toho řídí ředitelství podniku přímo 78 lesních správ na území celé České republiky.
Samostatnou účetní jednotkou je správa drobných vodních toků a bystřin na úrovni Správ toků povodí Berounky, 
Dyje, Labe, Moravy, Odry, Ohře a Vltavy.
Samostatné účetní jednotky jsou „Správa klientských aktiv“, v rámci níž se sleduje zhodnocování volných finančních 
prostředků v samostatných portfoliích a „Centrální obchod“, v rámci níž se sleduje obchod se dřívím zajišťovaný 
mimo lesní správy a závody.
Další organizační jednotky:
Organizační součástí ředitelství podniku na úrovni účetního střediska je 13 krajských ředitelství.

Změny organizační struktury v letech 2007 až 2008:
K 1. 1. 2008 byla zrušena 1 lesní správa a k 1. 4. 2008 došlo k přejmenování krajských inspektorátů na krajská 
ředitelství.

2.

Lesy České republiky, s. p. měly k 31. 12. 2007 majetkovou účast a rozhodující vliv ve firmách:
(údaje o vlastním kapitálu a výsledku hospodaření jsou uvedeny v tis. Kč)

 Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s.
Sídlo: Malé náměstí 111, 502 00 Hradec Králové, IČ 60913827
Vlastní kapitál: 2006  +136 082; 2007:  +187 209 (předběžný údaj)
Výsledek hospodaření: 2006: 37 522; 2007:  +84 235 (předběžný údaj)
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a. s.: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu zisku nejsou 
uzavřeny.
Rozhodnutím valné hromady HLDS z června 2006 byl zvýšen základní kapitál společnosti o 30 mil. Kč z vlastního 
jmění formou vydání nových akcií. Bylo vydáno 180  ks kmenových akcií v jmenovité hodnotě 100 000  Kč a 120  ks pri-
oritních akcií v jmenovité hodnotě 100 000  Kč. Změna do obchodního rejstříku byla zapsána datem 25. června 2007.

 H.F.C. a. s.
Sídlo: Malé náměstí 117, 500 02 Hradec Králové, IČ 25939181
Vlastní kapitál: 2006:  +110 708; 2007: k datu účetní závěrky nebyl znám
Výsledek hospodaření: 2006:  +4 976; 2007: 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.

 KOMAS a. s. (od 1. 1. 2006 je společnost v likvidaci)
Sídlo: Horova 388, Štětí, IČ 00380172
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a. s.: 30,6  % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu zisku 
nejsou uzavřeny.



 výroční zpráva lčr 200757 

Akcie KOMAS a. s. byly již k 31. 12. 2004 posouzeny jako neprodejné, a proto byla vytvořena opravná položka ve výši 
100 % účetní hodnoty; k 31. 12. 2007 důvod pro existenci opravné položky trvá (výkaz Rozvaha, aktiva řádek B.III.2. 
korekce).

3.

2006 2007

Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců 3 524 3 560

Evidenční stav zaměstnanců k 31. 12. 3 761 3 609

Mzdové náklady (tis. Kč) 890 364 1 002 878

Náklady na sociální zabezpečení (tis. Kč) 314 108 355 948

Sociální náklady (tis. Kč) 31 185 47 579

Osobní náklady (tis. Kč) 1 235 702 1 391 883

Počet zaměstnanců v řídících orgánech (ZVŘO) 21 25

Mzdové náklady ZVŘO (tis. Kč) 19 632 24 378

Náklady na sociální zabezpečení ZVŘO (tis. Kč) 6 872 8 737

Za zaměstnance v řídících orgánech se považují zaměstnanci ředitelství na pozicích ředitelů a vedoucích odborů.
Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů nebyly po-
skytovány žádné požitky nad rámec všeobecně platných vnitropodnikových směrnic. V roce 2007 byly členům dozor-
čí rady vyplaceny odměny ve výši 220 000,– Kč. Každý zaměstnanec v řídících orgánech má možnost v souladu s plat-
nými zákonnými normami a vnitropodnikovými směrnicemi využívat služební automobil k soukromém potřebám.
Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně býva-
lých členů těchto orgánů, nebyla ostatní plnění, jak v peněžní, tak v nepeněžní formě, poskytována.
LČR provozují vnitropodnikovou spořitelnu (dále VPS). Ve VPS jsou shromážděny peněžní prostředky zaměstnan-
ců a VPS zaměstnancům umožňuje provádět bezhotovostní operace se svými peněžními prostředky, včetně jejich 
hotovostních výběrů. Účast ve VPS je dobrovolná, k 31. 12. 2007 byl počet klientů VPS 774 osob. Maximální limit pe-
něžních prostředků uložených na účtu jednoho zaměstnance je 1 mil. Kč. Peněžní prostředky jsou úročeny úrokovou 
sazbou 3 %. K 31. 12. činil celkový stav peněžních prostředků na účtu VPS: 116 523 tis. Kč v roce 2007 a 102 259 tis. 
Kč v roce 2006 – vykazují se v Rozvaze, v pasivech na řádku B.III.5.
Pohledávky k zaměstnancům (Rozvaha, aktiva C.III.9) činí k 31. 12. 2007 celkem 14.052 tis. Kč (17 038 tis. Kč k 31. 12. 
2006). V této částce za rok 2007 jsou uvedeny i splátky půjček s dobou splatnosti v roce 2009 a dále, a to ve výši 
8 592 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 2006 až 2007 účetní postupy, zásady, metody a způsoby oceňování v souladu s platným zně-
ním Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

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

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 
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pro konkrétní dlouhodobý majetek je možné pouze se souhlasem generálního ředitele. Dlouhodobý hmotný majetek 
se pro daňové účely odpisuje zásadně zrychlenými odpisy podle § 32 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Otvírky nových lomů, pískoven, zemníků, hlinišť a dočasné stavby se odpisují dle zákona č. 586/92 Sb. rovnoměrně. 
Roční daňový odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Doba životnosti se odvozuje od sta-
vebního řízení (stavební povolení nebo ohlášení drobné stavby).
Dočasné stavby, otvírky nových lomů, pískoven, zemníků, hlinišť a pronajatý dlouhodobý majetek se odpisují měsíč-
ně podle zásad stanovených pro daňové odpisy.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje při zařazení do evidence dlouhodobého majetku vedené v úloze 
IMA v prvním roce ve výši 50 % vstupní ceny. Zbylých 50 % se odepíše v dalším roce používání.
Odpisový plán je vyjádřen tabulkou účetních odpisů TAB81M, která je používána v celém podniku v úloze IMA, a ta 
je sestavena podle výše uvedených zásad. Odpisový plán dlouhodobého majetku je koncipován jako dlouhodobě 
neměnný a v průběhu let 2006 až 2007 nedošlo k jeho změně.

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

d) Oceňování zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii
Nakoupené zásoby se oceňují v účetnictví pořizovacími cenami, to znamená cenou pořízení včetně nákladů s jejich 
pořízením souvisejících, jako jsou přeprava, clo, pojistné, provize apod. V průběhu účetního období se složky pořizo-
vací ceny účtují na vrub účtu 111–Pořízení materiálu nebo 131–Pořízení zboží. Převod do zásob na skladě zajišťují 
pracovníci, kteří zodpovídají za zásoby na skladě, tak, že skladové ceny odvozují z pořizovacích nákladů a navíc vznik-
lé rozdíly na účtu 111 jsou v rozpočtované výši stanoveným procentem rozpouštěny do skladové ceny.
Výrobky vlastní výroby se oceňují v základním účetnictví vlastními náklady, to znamená přímými náklady a podílem 
výrobní režie, a to ve výši stanovené podle operativní kalkulace.

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

f) Změny způsobů oceňování a používání účetních metod
Do roku 2003 byly náhrady znečišťovatelů účtovány jako výnos v okamžiku přijetí platby, a to ve skutečné výši. V roce 
2006 došlo ke změně způsobu účtování vyčíslených náhrad za imisní škody, náhrady uplatněné od roku 2003 se jako 
výnos účtují už v okamžiku předpisu.
V roce 2006 a 2007 nedošlo k změnám způsobů oceňování a odpisování ani k jiným podstatným změnám v postu-
pech 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 2006 až 2007 nedošlo u LČR k odchylkách od metod stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

b) Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku
Opravné položky k pohledávkám se tvoří na pohledávky s prodlením platby delším než 6 měsíců. U těchto pohledávek 
je při jejich nesplacení vytvořena opravná položka ve výši 100 % nominální hodnoty. Daňové opravné položky k po-
hledávkám se tvoří v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Tvorba opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku je popsána v části 2.
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Opravná položka ke zboží ve výši 331 144,80  Kč, vytvořená na SZ Týniště na Orlicí jako rozdíl mezi skladovou cenou 
a prodejní cenou zboží, byla k datu 31. 12. 2007 snížena na 290 446,– Kč.
Jiné opravné položky a oprávky než výše uvedené nebyly tvořeny.

c) Způsob přepočtu cizí měny
Pro přepočet majetku a závazků v cizích měnách se ke dni uskutečnění účetního případu používá směnný kurs devi-
zového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou. Jiné způsoby přepočtu majetku a závazků v cizích měnách nebyly 
v průběhu let 2006 až 2007 používány.

d) Způsob stanovení reálné hodnoty
Majetek oceněný reálnou hodnotou byl v letech 2006 a 2007 oceněn tržní cenou zjištěnou na veřejném trhu nebo 
tržní cenou stanovenou statutem cenného papíru.

e) Změny reálné hodnoty
Reálnou hodnotou byl v letech 2006 a 2007 oceněn dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek. Jednalo se o akcie, 
podílové listy investičních fondů, dlužné cenné papíry a směnky. Změna reálné hodnoty dlouhodobých podílových 
listů je účtována proti položce Rozvahy „Pasiva A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“; změna reálné 
hodnoty krátkodobých akcií a podílových listů je účtována individuálně za každý držený titul – zvýšení proti položce 
Výkazu zisku a ztráty „IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů“, snížení proti položce „L. Náklady z přeceně-
ní cenných papírů a derivátů“. Změna reálné hodnoty 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. Nákla-
dy z finančního majetku“. Budoucí peněžní toky vyplývající z držby finančního majetku nejsou ohroženy.

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

rok snížení reálné hodnoty v roce zvýšení reálné hodnoty v roce stav účtu 414 k 31. 12. 

2006 7 068 – 16 254

2007 51 701 – -35 447

5.

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

a) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

tis. kč 2006 2007 Změna zůst.  
ceny 2007poř. cena oprávky poř. cena oprávky

Software 108 145 73 677 126 177 95 791 -4 082

Lesní hospodářské plány 195 900 135 951 198 328 137 820 559
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b) Rozpis významných přírůstků dlouhodobého hmotného majetku z pohledu proinvestovaných prostředků:

pořizovací cena v tis. kč 2006 2007

Budovy a stavby 412 102 697 974

z toho – bytová výstavba, lesovny 29 306 31 286

– správní a provozní budovy 73 791 94 548

– lesní cesty 170 072 335 457

– hrazení bystřin a odvodnění lesních půd 138 933 236 683

Stroje, přístroje, zařízení 43 499 159 209

z toho – stroje pro lesnictví 19 515 65 543

– nákladní auta 1 775 42 256

– osobní auta 3 897 37 353

– počítače a ostatní přístroje 18 312 14 057

Významnější tituly vyřazení dlouhodobého hmotného majetku byly:

pořizovací cena v tis. kč 2006 2007

Budovy a stavby nebytové 43 420 90 617

z toho – stavby 38 850 29 307

– prodané 452 14 399

– předané (restituce) 2 715 386

– likvidace z důvodu opotřebení či havárií 35 683 14 522

budovy 4 570 61 310

– prodané 139 60 220

– předané (restituce) 3 308 193

– likvidace z důvodu opotřebení či havárií 1 123 897

Stroje, přístroje, zařízení 50 046 20 750

z toho – nákladní auta 11 184 7 610

– osobní auta 7 951 13 140

c) Rozpis samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí

tis. kč 2006 2007 Změna zůst.  
ceny 2007poř. cena oprávky poř. cena oprávky

Stroje, přístroje a zařízení 997 342 795 679 1 116 574 853 457 61 454

Drobný dl. hmotný majetek 101 793 98 208 108 431 103 798 1 048
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d) Největší a nejvýznamnější složkou majetku byly pozemky. V roce 2007 došlo k těmto změnám:

2007 lesní půda ostatní půda celkem

tis. kč tis. m2 tis. kč tis. m2 tis. kč tis. m2

Stav k 1. 1. 51 792 573 13 561 852 1 299 814 257 141 53 092 387 13 818 993

Přírůstek celkem 725 513 142 233 96 262 12 235 821 775 154 468

Převod práva hospodaření 22 042 5 440 38 319 3 679 60 361 9 119

Nákup (směna) 55 578 3 961 14 655 806 70 233 4 767

Ostatní 647 893 132 832 43 288 7 750 691 181 140 582

Úbytek celkem 798 733 188 633 59 555 10 109 858 288 198 742

Restituce 142 302 37 943 1 783 494 144 085 38 437

Prodej (směna) 4 661 1 245 8 398 757 13 059 2 002

Ostatní 651 770 149 445 49 374 8 858 701 144 158 303

Stav k 31. 12. 51 719 353 13 515 452 1 336 521 259 267 53 055 874 13 774 719

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

Srovnatelné údaje změn v pozemcích v roce 2006 uvádí následující tabulka:

2006 lesní půda ostatní půda celkem

tis. kč tis. m2 tis. kč tis. m2 tis. kč tis. m2

Stav k 1. 1. 51 636 243 13 591 226 1 242 815 246 137 52 879 058 13 837 363

Přírůstek celkem 941 410 178 353 112 031 22 021 1 053 441 200 374

Převod práva hospodaření 115 795 6 465 56 380 11 575 172 175 18 040

Nákup (směna) 174 391 12 022 13 216 824 187 607 12 846

Ostatní 651 224 159 866 42 453 9 622 693 659 169 488

Úbytek celkem 785 080 207 727 55 032 11 017 840 112 218 744

Restituce 180 014 47 600 3 651 691 183 665 48 291

Prodej (směna) 16 719 4 155 11 938 1 395 28 657 5 550

Ostatní 588 347 155 972 39 443 8 931 627 970 164 903

Stav k 31. 12. 51 792 573 13 561 852 1 299 814 257 141 53 092 387 13 818 993

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. 2007 činila celková délka oplocenek 12 914  km.

km 2006 2007

Oplocení 12 178 12 914
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f) Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti vlastní podnik v pořizovací ceně 101.153 tis. Kč.

společnost počet cp jmenovitá  
hodnota cp

přijatý výnos (tis. kč)

2006 2007

Hradecká dřevařská a lesní společnost, a. s. 402 kusů 25 500 tis  Kč 3 235 4 109

H.F.C. a. s. 83 kusů 51 284 tis  Kč 0 737

Komas a. s. 270 kusů 11 151 tis  Kč 0 0

K převzetí akcií emitovaných v roce 2006 do data sestavení účetní závěrky nedošlo. Akcie v listinné podobě prozatím 
spravuje HLDS.

g) Změny v ostatních titulech dlouhodobého finančního majetku
Ve 12. měsíci 2006 byl vytvořen dlouhodobý bankovní termínovaný vklad ve výši 450 mil. Kč, který bude ukončen 
v roce 2010 (Rozvaha, aktiva B.III.5).

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

6.

Významné údaje neuvedené v Rozvaze ani Výkazu zisku a ztráty

a) V letech 2006 a 2007 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 pohle-
dávkou k této účetní rezervě neuvažuje. Jiné přechodné rozdíly (např. účetní opravné položky k pohledávkám) pro 
zjišťování odložené daně nebyly z důvodu nevýznamnosti použity.

Výpočet (rozpis) odložené daně:

v tis. kč 2006 2007

Rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou dlouhodobého majetku -514 880 -580 079

Účetní opravné položky k pohledávkám – –

Účetní rezerva na pěstební činnost – –

Základna pro výpočet odložené daně -514 880 -580 079

Sazba daně v následujícím období 24  % 21  %

Odložená daň (závazek) celkem -123 571 -121 817
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c) Rozpis a popis rezerv za léta 2006 a 2007

tis. kč Rezerva na  
pěstební činnost 

(celkem)

Rezerva na  
pěstební činnost 

(daňová)

Rezerva na  
pěstební činnost 

(účetní)

Rezerva na  
úrok z prodlení 

(účetní)

Rezerva na  
opravy dHM

Rezerva na 
rekonstrukci porostů 

krušných hor

31. 12. 2007 2 691 147 253 924 2 437 223 570 0 224 224

Tvorba 2007 1 705 366 0 1 705 366 570 0 0

Čerpání 2007 1 521 078 279 909 1 241 169 0 0 45 739

31. 12. 2006 2 506 859 533 833 1 973 026 0 0 269 963

Tvorba 2006 1 497 236 0 1 497 236 0 0 0

Čerpání 2006 1 542 087 475 567 1 066 520 0 0 22 008

31. 12. 2005 2 551 710 1 009 400 1 542 310 0 0 291 971

Rezerva na pěstební činnost je vytvářena na pokrytí nákladů pěstebních prací na dobu zajištění porostu. Do roku 
2005 byla vytvářena v souladu s § 9 a § 10a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
v platném znění (Rozvaha, pasiva B.I.1.). V letech 2005 až 2007 je vytvářena podle stejných pravidel jako v předcho-
zích letech (nebyla změněna ani metoda ani způsob tvorby a čerpání rezervy), avšak tvorba rezervy není vykazována 
jako daňově uznatelný náklad a vytváří se účetní rezerva (Rozvaha, pasiva B.I.4.).
Důvod tvorby rezervy na úrok z prodlení je popsán v bodě 10.
Rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku se používala v souladu s § 7 zákona č. 593/1992 Sb., zejména 
na pokrytí nákladů spojených s opravami lesních cest. Od roku 2005 nebyla vytvářena
Rezerva na rekonstrukci porostů Krušných hor je vytvářena v souladu s § 9 a § 10a zákona č. 593/1992 Sb. (bod 15. 
Přílohy k zákonu č. 593/1992 Sb.) na pokrytí nákladů spojených s obnovou porostů s nevhodnou nebo náhradní 
dřevinnou skladbou v oblasti Krušných hor. Rezerva je vytvořena na náklady spojené s rekonstrukcí porostů v letech 
2006 až 2012 na náklady, které nejsou zahrnuty v rezervě na pěstební činnost.
Na daň z příjmů byla vytvořena rezerva ve výši 207 717 tis. Kč podle předběžně vypočítané daně z příjmů. Na 
zálohách bylo v průběhu roku zaplaceno správci daně celkem 592 073 200  Kč ve čtvrtletních splátkách (2×  po 
145 228 300  Kč a 2×  po 150 808 300  Kč).

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

2006 2007

25 584 30 167

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

2006 2007

10 948 12 878

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

tis. kč 2006 2007

Dotace na pořízení lesních hospodářských plánů 28 833 41 690

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (celkem) 43 520 120 982

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

36 975 115 482

Dotace na úhradu provozních nákladů (celkem) 50 729 58 299

– z toho náhrady dle § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 10 609 9 381

– z toho náhrady dle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 3 000 0

– z toho finanční příspěvky dle § 46 zákona č. 289/1995 Sb. 4 290 2 578

– z toho dotace MZem na vodní hospodářství 20 633 39 393

– z toho dotace EU 0 5 387

7.

a) Pohledávky k 31. 12. 

tis. kč 2006 2007

Celkem krátkodobé pohledávky z obch. styku (brutto); řádek Aktiva C.III.1. 2 087 805 1 603 231

– z toho pohledávky ve splatnosti celkem 1 890 982 1 449 482034 020

– z toho pohledávky po splatnosti celkem 196 823 153 749

– z toho pohledávky po splatnosti delší než 180 dnů 92 491 76 297

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

– z toho pohledávky v právním vymáhání 41 154 33 845

– z toho pohledávky v konkursním a vyrovnávacím řízení 31 074 29 570

– z toho přijaté směnky 8 922 3 044

Pohledávky v cizí měně 14 989 13 924

Pohledávky k podnikům ve skupině k 31. 12. 2007 činí 875.981 tis. Kč a jsou pouze z běžných obchodních vztahů. Jed-
ná se o pohledávky vůči firmě HLDS, a. s. a jejich meziroční navýšení je způsobeno zvýšenou obchodní činností přes 
HLDS. Stejně jako v předchozích letech i tyto pohledávky jsou všechny ve splatnosti.

tis. kč 2006 2007

Pohledávky k podnikům ve skupině z obchodních vztahů 405 058 875 981

Pohledávky k podnikům ve skupině – půjčky 0 0
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b) Závazky k 31. 12. 

tis. kč 2006 2007

Závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů 0 0

Závazky se splatností delší než 5 let 0 0

Závazky vázané na splnění podmínek dodavateli 5 858 1 952

Jsou-li závazky po lhůtě splatnosti, jedná se o závazky vyplývající ze vzájemných závazků a pohledávek s obchodním 
partnerem, které nebyly k datu rozvahového dne vzájemně započítány. Všechny závazky po lhůtě splatnosti jsou kry-
ty pohledávkou za obchodním partnerem a nedosahují splatnosti nad 180 dnů.
Závazky k podnikům ve skupině jsou pouze z obchodních vztahů a činí 14 556 tis. Kč (v roce 2006 byly ve výši 5 784 
tis. Kč). Všechny tyto závazky jsou ve splatnosti.

c) Finanční pronájem k 31. 12. 

tis. kč 2006 2007

Součet splátek nájemného za celou dobu pronájmu – –

Skutečně uhrazené splátky – –

Budoucí platby pronájmu do 31. 12. 2006 (resp. 2005) – –

Budoucí platby pronájmu po 1. 1. 2007 (resp. 2006) – –

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

tis. kč 2006 2007

Najatý dlouhodobý majetek 3 321 2 000

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

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

tis. kč 2006 2007

Drobný hmotný majetek nevedený v rozvaze 233 337 243 174

g) V rozvaze je vykázána celková výše závazků.

h) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významnější události, kromě uvede-
ných (zejména v části 10), která by mohla změnit pohled na věrný a poctivý obraz roční účetní závěrky za rok 2007.
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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 platných zákon-
ných předpisů. Kromě toho dochází k přijetím a předáním majetku v souvislosti s rozhodnutími Vlády ČR, Minis-
terstva 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. 2007 do obchod-
ního rejstříku nezapsanou.
Zákonný rezervní fond splňuje výši stanovenou Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR o přizpůsobení zakládací 
listiny ze dne 12. 8. 1997, tj. povinné naplnění do minimální výše 1,2 mld. Kč.
Podnik má vytvořen Fond investičního rozvoje (FIR), který je tvořen ze zisku, a to za účelem pořízení dlouhodobého 
majetku, pokud hodnota pořízeného dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů LČR překročí zdroje vytvořené odpisy 
dlouhodobého majetku a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku. Čerpání FIR znamená použití fon-
dů ze zisku (rozděleného zisku) ve prospěch kmenového jmění.

Přehled o změnách vlastního kapitálu za roky 2006 a 2007  
(v záhlaví je uveden řádek v pasivech ve výkazu Rozvaha):

tis. kč kmenové  
jmění

Změny  
kmenového jmění

kapitálové  
fondy

oceňovací  
rozdíly

Zákonný  
rezervní fond

ostatní fondy  
ze zisku

(a.i.1.) (a.i.1.) (a.ii.2.) (a.ii.3.) (a.iii.1.) (a.iii.2.)

31. 12. 2007 5 818 759 3 197 092 51 901 442 -35 447 1 251 283 358 144

Saldo změn 2007 0 +413 159 -125 022 -51 701 0 -410 293

Zvýšení 2007 0 +449 161 +484 676 0 0 +49 228

Snížení 2007 0 -36 002 -609 698 -51 701 0 -459 521

31. 12. 2006 5 818 759 2 783 933 52 026 464 16 254 1 251 283 768 437

Saldo změn 2006 0 +253 938 -9 172 -7 068 0 +212 058

Zvýšení 2006 0 280 405 +542 445 0 0 +449 222

Snížení 2006 0 -26 467 -551 617 -7 068 0 -237 164

31. 12. 2005 5 818 759 2 529 995 52 035 636 23 322 1 251 283 556 379

Rozpis změn kmenového jmění:

tis. kč 2006 2007

Saldo změn – z toho: +253 938 +413 159

Změny z delimitace +86 247 +39 867

Úbytek z důvodů restitucí -8 553 -8 850

Čerpání fondu investičního rozvoje +176 244 +382 142
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Rozpis změn kapitálových fondů:

tis. kč 2006 2007

Saldo změn – z toho: -9 172 -125 022

Změny z delimitace +58 894 -8 084

Vydání lesní půdy z důvodu restitucí -180 014 -142 302

Dary, nálezy, bezúplatné převody +111 948 +25 364

Rozdělení zisku bylo provedeno v jednotlivých letech vždy dle rozhodnutí zakladatele, který rozhodl na základě návr-
hu dozorčí rady, zisk roku 2006 byl rozhodnutím zakladatele rozdělen až v lednu 2008:

tis. kč 2006 2007

Zisk předchozího účetního období rozdělen do: 417 626 1 658 086

Fondu kulturních a sociálních potřeb 19 200 21 481

Fondu bytové politiky 0 8 000

Fondu investičního rozvoje 398 426 1 628 605

9.

Výnosy z běžné činnosti

tis. kč 2006 2007

Výnosy z běžné činnosti 13 952 977 12 041 121

– výnosy provozní činnosti 10 547 235 10 768 884

– finanční činnosti 3 405 742 1 272 237

Výnosy z prodeje dříví 8 713 035 7 894 946

Výnosy z provozní činnosti nezahrnují položku čerpání a zrušení rezerv. Obchodní činnost se zahraničím je 
nevýznamná.
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10.

Přehled o peněžních tocích je zpracován dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Za peněžní prostředky se považují nejlikvidnější 
finanční prostředky, a to peníze v hotovosti a peněžní prostředky uložené na běžných bankovních účtech, tj. finanční 
majetek vykázaný v Rozvaze, v aktivech na řádcích C.IV.1. a C.IV.2. 
Od počátku roku 2005 změnil podnik svou obchodní strategii ve smyslu větší realizace dřevní hmoty prostřednictvím 
vlastního odbytu. Cílovým stavem je realizace vyrobených obchodních sortimentů dříví ve vlastní režii ve výši 
minimálně 40% roční těžby. Tato změna realizační pozice podniku se v letech 2005 až 2007 odrazila na úrovni 
Rozvahy zejména v nárůstu zásob, pohledávek a závazků, na úrovni Výkazu zisku a ztráty v nárůstu tržeb za prodej 
zboží, tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, osobních nákladů a služeb. Problematika dřívějšího postupu LČR 
se zadáváním výběrových řízení, kde se LČR řídily tehdejším rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
které stanovilo, že LČR nejsou zadavatelem podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a následně své 
rozhodnutí změnilo, v současné době dobíhá a nutno konstatovat, že většina soudních sporů zahájených v souvislos-
ti s výběrovými řízeními z let 2004 a 2005 je pravomocně ukončena s tím, že žaloby, v nichž se žalobci domáhají po 
LČR náhrady škody, byly ve všech případech zamítnuty.
Zadávací řízení na veřejné zakázky Provádění lesnických činností (s prodejem dříví při pni) od 1. 1. 2008 do 31. 12. 
2010 vyhlášená v červenci a srpnu 2007 jsou až na tři výjimky ukončena. V souvislosti s těmito uvedenými zadá-
vacími řízeními bylo podáno cca 810 námitek proti úkonům zadavatele. Dále bylo Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže podáno cca 112 návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele. Ve všech případech rozhodl Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže tak, že zahájená řízení zastavil a konstatoval, že ze strany zadavatele nedošlo k porušení 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Někteří navrhovatelé podali proti prvostupňovému rozhodnutí 
rozklad, o kterém vždy bylo rozhodnuto tak, že se rozklad zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje. V únoru 2008 
bylo vyhlášeno 6 zadávacích řízení na veřejné zakázky Provádění lesnických činností (s prodejme dříví při pni) od 
1. 7. 2008. V žádném ze zahájených řízení doposud nebylo rozhodnuto Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
či soudem o tom, že by LČR svým postupem porušily zákon. O případných nárocích na náhradu škody z důvodu 
porušení výše uvedených zákonů o veřejných zakázkách může konečné rozhodnutí v této věci učinit pouze soud. 
K datu sestavení účetní závěrky 2007 nebyla LČR známa žádná konkrétní výše náhrady škody určená soudem. 
Z tohoto důvodu zohlednění nákladů souvisejících s možnými výsledky budoucích právních sporů není obsaženo 
v bilanci k 31. 12. 2007.
V současné době probíhá právní posouzení smluv a související fakturace v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a služeb uzavřených zejména v období od 1. 3. 2007 do 31. 10. 2007. Sporné položky, původně zaúčtova-
né do nákladů, byly přeúčtovány na účet 378688 Pohledávky na náhradu škod a mank za odpovědnou osobou, k nim 
byly ve výši 100% vytvořeny opravné položky. Nadměrný odpočet DPH, který jsme nárokovali, byl vyčíslen v doda-
tečných daňových přiznáních a vrácen na účet FÚ. K datu vrácení byl propočítán úrok z prodlení podle §63 Zákona 
o správě daní a poplatků a ve stejné výši byla vytvořena rezerva na účtu 459343 Rezerva na úrok z prodlení. Další 
dosud neproplacené dodavatelské faktury, jejichž oprávněnost LČR zpochybnily, posuzuje externí advokátní kancelář. 
Potvrdí-li se oprávněnost faktur, uplatní se do roku 2007 pouze daňově a proúčtovány budou už do roku 2008.
Kromě výše uvedených nebyly zjištěny další skutečnosti, které by mohly vyvolat významné budoucí potenciální ztrá-
ty a nebyly na ně vytvořeny opravné položky nebo účetní rezerva. Stejně tak nebyly zjištěny další skutečnosti, které 
by mezi datem sestavení účetní závěrky a datem ke kterému je sestavována, výrazně ovlivnily finanční, majetkovou 
a důchodovou situaci podniku.
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11.

Přehled o peněžních tocích

označení text řádek 2007 2006

P. Stav peněžních prostředků na začátku období 01 1 283 722 1 488 531

peněžní toky Z Hlavní výdělečné činnosti (pRovoZní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 02 502 319 2 294 524

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 03 617 729 132 085

A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst. ceny prodaných st.aktiv apod. 04 430 077 422 678

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 05 385 956 -8 813

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 06 -189 210 -248 886

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou inv. spol. a fondů) 07 4 846 3 235

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz. úroků, vyúčt. výnos. úrok 08 -20 507 -21 499

A.1.6. Případné opravy o ostatní nepeněžní operace 09 6 568 -14 630

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami 10 1 120 048 2 426 609

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 11 -365 871 -1 415 032

A.2.1. Změna stavu pohledávek a akt. čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti 12 458 954 -1 454 792

A.2.2. Změna stavu závazků a pasivního čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti 13 -619 012 694 089

A.2.3. Změna stavu zásob 14 -274 174 -55 171

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 15 68 361 -599 158

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 16 754 177 1 011 577

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 17 -3 486 -2 907

A.4. Přijaté úroky 18 23 993 24 407

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměr.daň za min.období 19 -219 959 -802 830

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 -4 846 -3 235

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 22 549 879 227 012

peněžní toky Z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 23 -1 010 993 -729 855

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 24 265 565 313 182

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

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 26 -745 428 -416 673

peněžní toky Z FinančnícH činností

C.1. Dopady změn dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků 27 -1 755 14 630

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 28 -33 392 -29 778

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu 29 -5 242 -453

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 -28 150 -29 325

C.2.6. Vyplacené dividendy či podíly na zisku, vč. zaplacené srážkové daně 34 0 0

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 35 -35 147 -15 148

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 36 -230 696 -204 809

R. Stav peněžních prostředků na konci období 37 1 053 026 1 283 722

S. Skutečný stav peněžních prostředků na konci období 38 1 053 026 1 283 722

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

Ing. Jiří Novák
generální ředitel

Zpracoval: Ing. Jaromír Pohl V Hradci Králové, dne 9. května 2008
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prohlášení statutárního orgánu státního podniku

Statutární orgán Lesy České republiky, s. p., svým usnesením č. 686/2004 na zasedání dne 27. ledna 2004  rozhodl 
o tom, že podnik nebude vypracovávat zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva mezi propojenými 
osobami“).
Podle názoru statutárního orgánu Lesy České republiky, s. p. v případě, že není uzavřena ovládací smlouva, se povin-
nost zpracovat Zprávu mezi propojenými osobami ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období vztahuje pouze na 
statutární orgány ovládaných osob sdružených do koncernů, kde jsou vztahy podrobeny jednotnému řízení. Zpráva 
mezi propojenými osobami pak zahrnuje veškeré vztahy uvnitř koncernu, jejichž účastníkem je řízená osoba, které se 
zpráva týká.
Tam, kde má Česká republika postavení ovládající osoby, nejde o koncern, neboť koncern tvoří pouze osoba řídící 
a osoby řízené, jejichž podniky jsou koncernovými podniky. Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních 
a nehmotných složek podnikání.
K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku.
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výklad pojmů a zkratek

BK buk
BO borovice
BRP bříza parita
ČSOP Český svaz ochránců přírody
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
KI krajské inspektoráty
KN katastr nemovitostí
LČR 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
MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky
NPR Národní přírodní rezervace
OLH odborný lesní hospodář
OM odvozní místo
OMPR odbor marketingu a public relations
OPŠ odstranění povodňové škody
OVS obchodní veřejná soutěž
PEFC  Programme for the Endorsement of Forest 

Certification schemes
PR přírodní rezervace
PŘ LČR podnikové ředitelství
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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osoby odpovĚdné za výroční zprávu

Ing. Jaromír Pohl
vedoucí odboru účetnictví

Ing. Jaroslav Karas
vedoucí oddělení komunikace OMPR

Ing. Pavel Čacký
vedoucí odboru strategických analýz, rozvoje a financování

Ing. Libor Šešulka
vedoucí odboru hospodářské úpravy lesů

Ing. Jaroslav Zezula
vedoucí odboru investic a majetku

Bc. Radek Drahný
tiskový mluvčí

Ing. Tomáš Hofmeister
vedoucí odboru vodního hospodářství

Ing. Petr Dohnal
referent odboru obchodních vztahů

Ing. Ladislav Půlpán
vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody

Ing. Pavel Rybka
referent odboru personálního a ekonomiky práce
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resumé

Lesy České republiky, s. p. existují od 1. 1. 1992 na základě rozhodnutí zakladatele, Ministerstva zemědělství České 
republiky. Původní zakládací listina č. j. 6677/91–100 ze dne 11. 12. 1991 byla na základě rozhodnutí zakladatele 
změněna dne 12. 8. 1997.
Hlavním předmětem podnikání je výkon práva hospodaření k lesům ve vlastnictví státu, ke kterým mají Lesy České 
republiky, s. p. právo hospodaření, dále výkon práva hospodaření k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, 
který je ve vlastnictví státu a který byl svěřen k plnění jeho úkolů a k podnikatelské činnosti s majetkem státu vlast-
ním jménem a na vlastní odpovědnost, a výkon veškerých vlastnických práv k majetku, ke kterému mají Lesy České 
republiky, s. p. právo hospodaření, s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem 
a souhlasu dozorčí rady a v rozsahu daném zakladatelem v jednacím řádu dozorčí rady u ostatního majetku. Lesy 
České republiky, s. p. vykonávají také činnost odborného lesního hospodáře, a to nejen na svěřeném majetku, a vý-
kon ochranné služby v lesích.
Lesy České republiky zároveň podporují mimoprodukční funkci lesa, budují nové naučné stezky, věnují se dětem, 
lesní pedagogice.
Státní podnik Lesy České republiky, s. p. se přihlásil k účasti v regionální certifikaci lesů podle systému PEFC (Program-
me for the Endorsement of Forest Certification Schemes), k 31. 12. 2007 získaly Lesy České republiky, s. p. „Osvědčení 
o účasti v certifikaci lesů“ na 132 lesních hospodářských celcích o celkové výměře 1 345 000 ha.
Podnik je řízen za pomoci třístupňové struktury. Průběžně probíhající dílčí úpravy uvnitř této struktury napomáhají 
ke zvyšování efektivity řízení. Cílem úprav je dosažení optimálního počtu lesních správ a revírů tak, aby výměra lesní-
ho majetku a objem hlavních lesnických činností byly v nejvýhodnějším vzájemném vztahu.
Základním strategickým záměrem státního podniku Lesy České republiky, s. p. je udržet pozici ekonomicky silné 
instituce a vybudovat stabilní zázemí tak, aby v dlouhodobém horizontu mohly Lesy České republiky, s. p. fungovat 
jako kompaktní, moderní a efektivní společnost s jasnou vizí v oblasti obhospodařování lesa i jeho mimoprodukčních 
činností. Lesy České republiky, s. p. jsou vedoucím subjektem v prosazování záměru udržet ekonomický charakter 
lesního hospodářství, samozřejmě s odvoláním na skutečnost, že nakládání s lesy je založeno na rovnosti všech tří 
pilířů (ekonomické, ekologické, sociálně–kulturní funkce) udržitelného obhospodařování lesů. Tyto „tři základní pilíře 
trvalé udržitelnosti“ mají stejnou váhu. Protože silná a velká společnost sama o sobě nezajistí efektivitu,  Lesy České 
republiky, s. p. k upevnění své pozice obnovují důvěru veřejnosti, stabilizují právní vztahy a vytvářejí optimální přida-
nou hodnotu pro vlastníka.
Nejaktuálnějším úkolem v rámci stabilizačního programu jsou pro následující měsíce reorganizace a restrukturaliza-
ce, má dojít k převedení některých kompetencí z Ředitelství v Hradci Králové na Krajská ředitelství v regionech.
Nedílnou součástí stabilizačního programu bylo a zůstává zajištění kvalitní komunikace uvnitř a vně společnosti. 
Nová komunikační strategie výrazně posílila činnost směrem k veřejnosti. Komunikační strategie byla nastavena na 
zviditelnění státního lesnictví jako služby široké veřejnosti k zajištění rekreační funkce lesa a zdůraznění nedělitelné 
koexistence spotřební společnosti s přírodou.
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