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Rok 2011 byl třetím rokem mého působení ve funkci generálního ředitele. Za tyto tři roky se důslednou aplikací standardních
manažerských mechanismů podařilo Lesy ČR přeměnit na stabilizovaný, funkční a ekonomicky velmi úspěšný podnik
s rekordním hospodářským výsledkem 5,275 miliardy Kč, což je nejvyšší hospodářský výsledek za celou dobu existence podniku.

Těchto výsledků nebylo dosaženo žádným zázrakem, ale cílenou prací všech zaměstnanců a s využitím manažerských
zkušeností při řízení podniku – se snahou o to, aby výdělek z hospodaření zůstal tam, kde je vytvářen, to je v podniku.
Ekonomických výsledků rozhodně nebylo dosaženo na úkor péče o les nebo prodejem nepotřebného majetku, jak někteří
tvrdí, ale z 85 % se na něm podílely příjmy z hlavní podnikatelské činnosti, tj. z lesnického hospodaření. Hlavní podíl na
ekonomických výsledcích měly dobře nastavené parametry lesnických zakázek s nabídkovou cenou jako jediným hodnotícím
kritériem, přechod na jednotný model prodeje dříví a přímý prodej dříví bez zprostředkovatele. Na ekonomiku podniku mělo
vliv i mnoho dalších realizovaných „ozdravných“ opatření, mezi něž řadím například snížení administrativy, řízení nákladů
a jejich optimalizaci, centrální zadávání zakázek, centrální plánování a controlling, zavedení funkčních kontrolních
mechanismů a mnoho dalších opatření.

V roce 2011 jsme realizovali jednoroční lesnický tendr podle jednotného modelu prodeje dříví tzv. „při pni“ se zavedením
standardního tržního prostředí v obchodu se dřívím a nastavením transparentních a rovných soutěžních podmínek pro
účastníky veřejné zakázky. Tento model a nastavené parametry tendru se v roce 2011 ekonomicky osvědčily a byl podle nich
připraven a vyhlášen „střednědobý“ lesnický tendr od roku 2012 na období jednoho roku až pěti let. Navíc jsme v roce 2011
zavedli veřejný obchodní kanál prodeje dříví formou aukcí nastojato, který bude od roku 2012 využíván souběžně
s prodejem dříví v rámci lesnických tendrů.

Velmi dobré hospodaření umožnilo hradit z vlastních příjmů veškeré provozní náklady podniku, navýšit finanční prostředky
„vrácené“ zpět do lesa na historicky nejvyšší částku 4 miliardy Kč, hradit z vlastních prostředků náklady na odstraňování
následků povodní a kalamit, investovat do rozvoje veřejně prospěšných funkcí lesa a spravovat státní majetek efektivně,
bez závislosti na finančních prostředcích ze státního rozpočtu. Navíc rekordní hospodaření umožnilo vytvořit více než
13 miliard volných finančních prostředků pro potřeby státního rozpočtu a převzít nezanedbatelné náklady na provoz části
Zemědělské a vodohospodářské správy, dříve financované rovněž ze státního rozpočtu.

Rád bych uvedl, že ten samý podnik, který od svého vzniku vykazoval hospodářské výsledky ve stovkách milionů korun,
v současné době vykazuje hospodářské výsledky v miliardách korun, a to při stejné kapacitě a výši těžeb jako v letech minulých.

V pozitivním trendu hospodaření v lesích a dalším rozvoji podniku budeme pokračovat a budeme usilovat o to, aby Lesy ČR
jako správce státního lesa upevnily svoji pozici mezi prosperujícími firmami, aby i nadále udržely vysokou kvalitu lesnického
hospodaření a péče o svěřené vodní toky, a mohly tak trvale vytvářet „volné“ finanční prostředky pro potřeby státního rozpočtu.

Jen závěrem bych shrnul, že málokterý podnik prošel za tři roky tak pozitivními změnami jako Lesy ČR, a jsem přesvědčen, že
realizovaná opatření a nastavené mechanismy mohou zajistit podniku v následujících letech obdobnou ekonomickou
prosperitu, která by měla být standardem.

Ing. Svatopluk Sýkora
generální ředitel

Úvodní slovo generálního ředitele
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Rok 2011 byl z ekonomického hlediska pro Lesy ČR
historicky nejúspěšnějším obdobím v celé existenci podniku,
a to dosažením hospodářského výsledku 5,275 mld. Kč.
Dosažený hospodářský výsledek byl tvořen z 85 % z hlavní
podnikatelské činnosti, tj. z lesnického hospodaření.

Mimořádného hospodářského výsledku se podařilo
dosáhnout zejména díky správně nastaveným parametrům
komplexní lesnické zakázky a vytvořením soutěžního
prostředí mezi zájemci o zakázku. Účastníci veřejné zakázky
podali v transparentní a otevřené veřejné soutěži pro
podnik výhodné nabídkové ceny jak za služby, tak za dříví.
V souladu s platnou legislativou a schválenými lesními
hospodářskými plány byly trvale a na vysoké úrovni
zajišťovány veškeré činnosti spojené s řádnou péčí o les
a i v roce 2011 byly Lesy ČR držiteli prestižního certifikátu
trvale udržitelného hospodaření PEFC na celém
spravovaném území.

Rok 2011 lze hodnotit jako velmi příznivý i z hlediska
minimálního výskytu živelních kalamit. V důležité oblasti
ochrany lesa se díky obranným opatřením proti kůrovcům
dařilo v roce 2011 dále snižovat škody; objem
zpracovaného kůrovcového dříví poklesl o 40 %
v porovnání s rokem 2010.

Z rozhodnutí ministra zemědělství převzaly Lesy ČR od
ledna 2011 část Zemědělské vodohospodářské správy
(ZVHS) s veškerými souvisejícími činnostmi a náklady.
Podnik v průběhu roku fyzicky převzal 14 tis. km drobných
vodních toků a majetek s nimi související v celkové hodnotě
přesahující 2,4 mld. Kč. Začleněním ZVHS do Lesů ČR na
sebe podnik převzal náklady státního rozpočtu související
s provozem ZVHS, a to bez negativního dopadu do svého
hospodaření.

V závěru dubna Lesy ČR vyhlásily veřejnou zakázku na
lesnické práce od roku 2012 na období jednoho roku až
pěti let. Lesnický tendr byl vyhlášen podle Koncepce
ministerstva zemědělství k hospodářské politice státního
podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012,
tzv. „Dřevěné knihy“. Příprava tendru se uskutečnila
v konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
i nevládní neziskovou organizací Transparency International.

Druhé kolo tendru bylo vyhlášeno v srpnu. V říjnu zahájil
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) správní
řízení a vydal předběžné opatření se zákazem uzavírat
v této veřejné zakázce smlouvy. V prosinci ÚOHS ukončil
správní řízení a zrušil předběžné opatření s konstatováním,
že při šetření veřejné zakázky neshledal nesoulad se
zákonem ani důvody pro uložení nápravného opatření
nebo sankce a že tendr je plně v souladu se zákonem,
nediskriminační a transparentní. Lesy ČR následně
bezodkladně zahájily proces podepisování smluv. Přestože
šetření ÚOHS způsobilo prodlevy v uzavírání smluv, a tím
prodlevy v zahájení prací v lese s rizikem negativních
dopadů na trh se dřívím na začátku roku, přijal podnik řadu
provozních opatření pro zmírnění negativních dopadů na
zásobování trhu dřívím.

Na přelomu měsíce června a července zasáhly Zlínský kraj
povodně. Díky včasnému zásahu Lesů ČR a postupnému
preventivnímu zprůchodňování koryt vodních toků došlo
k minimalizaci škod, které i přesto dosáhly 40 mil. Kč.
V průběhu celého roku pokračovaly práce na odstraňování
povodňových škod z let 2009 a 2010 a současně probíhala
příprava a výstavba protipovodňových opatření na
spravovaných tocích.

Hlavní události roku
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V srpnu 2011 představily Lesy ČR veřejnosti dokument
s názvem „Program 2020 – zajištění veřejného zájmu
u LČR“. Cílem programu je podpora a rozvoj veřejně
prospěšných projektů v následujících 10 letech. Je určen
k financování konkrétních investičních i neinvestičních
projektů na obnovu a údržbu turistických cest, naučných
stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních
památek, opatření na ochranu biologické rozmanitosti
a mnoho dalších činností v lesích obhospodařovaných
Lesy ČR. Do tohoto Programu 2020 Lesy ČR plánují
v období následujících 10 let průběžně investovat
nejméně 600 mil. Kč.

Rok 2011 byl Organizací spojených národů (OSN)
vyhlášen jako Mezinárodní rok lesů. Lesy ČR se k tomuto
mezinárodnímu roku aktivně připojily. Za celý rok 2011
podnik zorganizoval desítky osvětových akcí pro širokou
veřejnost o lese a lesnictví v podobě přednášek, besed,
vycházek, ale především akcí typu „Den s LČR“. Tyto akce
se postupně konaly ve všech regionech.

Lesy ČR ukončily rok 2011 s hospodářským výsledkem před
zdaněním ve výši 5,275 mld. Kč. Celková těžba dosáhla
8,02 mil. m3 dříví, podařilo se obnovit 13,7 tis. ha lesa,
z toho podíl melioračních a zpevňujících dřevin při první
obnově činil 43 % a naléhavá výchova porostů do 40 let
věku byla provedena na 41 tis. ha lesa.
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Základní ustanovení

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

Hospodaření podniku se řídí rovněž statutem vydaným
Ministerstvem zemědělství České republiky dne 7. 8. 2008
pod č. j. 25330/2008-10000. Státní podnik Lesy České
republiky, s.p., je zapsán v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu A XII,
vložka 540, identifikační číslo IČ 42196451,
DIČ CZ42196451; den zápisu 1. 1. 1992.

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

3. Hlavní předmět podnikání
Prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů,
příp. ve vlastní režii, zajišťuje provádění činností
zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů:

výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke
kterému má státní podnik právo hospodaření,
s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech
s určeným majetkem,
výkon práva hospodaření k lesům, které jsou ve
vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Lesy České
republiky 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
nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost,
výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního
zákona u lesů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž má
státní podnik právo hospodaření,
činnost odborného lesního hospodáře,
výkon ochranné služby v lesích.

4. Ostatní předmět podnikání
Ostatní předmět podnikání je uveden v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, kde je
v oddílu A XII, vložka 540 zapsán úplný předmět podnikání.

5. Zásady hospodářské činnosti
Lesy ČR plánují a realizují lesnické činnosti tak, aby byl
vytvořen optimální vztah mezi plněním všech funkcí lesů
jimi obhospodařovaných a tržním ekonomickým
prostředím. Využívají k tomu principů trvale udržitelného
hospodaření v lesích, které je předpokladem trvalé
produkce kvalitní dřevní hmoty, při respektování a rozvíjení
všech ostatních, zejména mimoprodukčních funkcí lesů.

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

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

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

Generální ředitel jmenuje a odvolává další vedoucí
zaměstnance, a to vedoucí organizačních jednotek:

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

2. Vedení podniku
Vedení podniku tvoří generální ředitel a ředitelé odborných
úseků, kterými jsou:

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

3. Zásady rozhodování
Generální ředitel rozhoduje o všech záležitostech podniku,
pokud nejsou vyhrazeny zákonem do působnosti
zakladatele. V otázkách vymezených zákonem o státním
podniku a statutem podniku rozhoduje po vyjádření či
souhlasu zakladatele a dozorčí rady.

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

Vývoj počtu organizačních jednotek

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

KŘ 13 13 13 13 13

LS 78 77 77 77 77

LZ, SZ 6 6 6 6 6

ST 7 7 6 6 6

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

Úseky a odbory ředitelství
K zabezpečení odborných funkcí ředitelství slouží jednotlivé
odborné úseky, kterými jsou úseky personální, výrobně
technický, ekonomický, obchodní a správní. Úseky se člení
na odbory, které se dále mohou členit na oddělení.
Všechny úseky a odbory v mezích svých působností
vzájemně spolupracují při plnění úkolů podniku
a zabezpečování jeho poslání.

Ředitelství přímo řídí 13 krajských ředitelství, 5 lesních
závodů, 1 semenářský závod a 6 správ toků. Krajská
ředitelství přímo řídí 77 lesních správ. Úseky a odbory
v rozsahu své odborné působnosti metodicky řídí
a usměrňují organizační jednotky.

Organizační uspořádání
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Přehled majetku ve správě Lesů ČR

Organizační mapa Lesů ČR

Krajská ředitelství

Frýdek-Místek

Šumperk

Zlín

Brno

Jihlava

Choceň

Brandýs nad Labem

České Budějovice

Plzeň

Karlovy Vary

Teplice

Liberec

Hradec Králové

0 20 40 60 80 100 km

0 20 40 60 80 100 km

Hranice lesních správ / závodů

Lesy ČR ve správě LČR, s.p. (stav k 31. 12. 2011)

Lesy ČR ostatních vlastníků a správců
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Základní organizační struktura k 31. 12. 2011

Lesy ČR

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELEOrganizační jednotky Krajská ředitelství (13)

Organizační jednotky Lesní správy (77)

ÚSEK PERSONÁLNÍ

ŘEDITELKY

ÚSEK EKONOMICKÉHO

ŘEDITELE

ÚSEK OBCHODNÍHO

ŘEDITELE

ÚSEK VÝROBNĚ

TECHNICKÉHO ŘEDITELE

ÚSEK SPRÁVNÍHO

ŘEDITELE

Organizační jednotky
Správy toků (6)

Organizační jednotky Lesní závody (5)
Odbor bezpečnosti a kontroly

Odbor kanceláře GŘ
Odbor marketingu a komunikace
Odbor majetku

KŘ
Brandýs
nad Labem

LS
Nymburk

LS
Mělník

LS
Lužná

LS
Křivoklát

LS
Nižbor

LS
Kácov

KŘ
Hradec
Králové

LS
Rychnov nad
Kněžnou

LS
Hořice

LS
Dvůr
Králové

KŘ
Choceň

LS
Nasavrky

LS
Svitavy

LS
Lanškroun

LS
Choceň

KŘ
Liberec

LS
Česká Lípa

LS
Ještěd

LS
Jablonec
nad Nisou

LS
Frýdlant
v Čechách

KŘ
Teplice

LS
Žatec

LS
Klášterec

LS
Litvínov

LS
Litoměřice

LS
Děčín

LS
Rumburk

KŘ
Karlovy Vary

LS
Toužim

LS
Františkovy
Lázně

LS
Kraslice

LS
Horní Blatná

KŘ
Plzeň

LS
Železná
Ruda

LS
Přeštice

LS
Plasy

LS
Stříbro

LS
Klatovy

LS
Domažlice

LS
Horšovský
Týn

LS
Přimda

KŘ
České
Budějovice

LS
Český
Rudolec

LS
Jindřichův
Hradec

LS
Třeboň

LS
Tábor

LS
Vodňany

LS
Český
Krumlov

LS
Vyšší Brod

LS
Hluboká
nad Vltavou

LS
Nové Hrady

KŘ
Jihlava

LS
Třebíč

LS
Telč

LS
Nové Město
na Moravě

LS
Ledeč nad
Sázavou

LS
Pelhřimov

KŘ
Brno

LS
Strážnice

LS
Bučovice

LS
Černá Hora

LS
Náměšť nad
Oslavou

LS
Znojmo

KŘ
Zlín

LS
Rožnov pod
Radhoštěm

LS
Vsetín

LS
Bystřice pod
Hostýnem

LS
Luhačovice

LS
Buchlovice

KŘ
Šumperk

LS
Javorník

LS
Jeseník

LS
Loučná nad
Desnou

LS
Hanušovice

LS
Ruda nad
Moravou

LS
Šternberk

LS
Prostějov

KŘ
Frýdek-
-Místek

LS
Město
Albrechtice

LS
Karlovice

LS
Bruntál

LS
Janovice

LS
Vítkov

LS
Opava

LS
Ostrava

LS
Frýdek-
-Místek

LS
Jablunkov

LS
Ostravice

LS
Frenštát pod
Radhoštěm

Organizační jednotka
Semenářský závod (1)
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Personální obsazení a orgány státního podniku

PhDr. Jitka Věková
personální ředitelka

Ing. Michal Gaube
ekonomický ředitel

Ing. Zdeněk Sýkora
obchodní ředitel

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

Ing. Svatopluk Sýkora
generální ředitel
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Statutární orgán a jeho zástupci
k 31. 12. 2011

Ing. Svatopluk Sýkora
generální ředitel

PhDr. Jitka Věková
personální ředitelka

Ing. Michal Gaube
ekonomický ředitel

Ing. Zdeněk Sýkora
obchodní ředitel

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

JUDr. Mgr. Pavel Škvára, Ph.D., MBA
správní ředitel
v pracovní funkci od 5. 12. 2011 do 13. 4. 2012

Personální obsazení funkcí ředitelů
organizačních jednotek k 31. 12. 2011

Krajská ředitelství
Ing. Jiří Silvestr, ředitel Krajského ředitelství Frýdek-Místek
Ing. Pavel Indra, ředitel Krajského ředitelství Šumperk
Ing. Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Zlín
Ing. Miroslav Svoboda, ředitel Krajského ředitelství Brno
Ing. Jan Sovák, ředitel Krajského ředitelství Jihlava
Ing. Roman Vohradský, ředitel Krajského ředitelství Choceň
Ing. Jiří Makovec, ředitel Krajského ředitelství
Brandýs nad Labem
Ing. Karel Trůbl, ředitel Krajského ředitelství
České Budějovice
Ing. Ivan Klik, ředitel Krajského ředitelství Plzeň
Ing. Barbora Klempířová, ředitelka Krajského ředitelství
Karlovy Vary
neobsazeno, ředitel Krajského ředitelství Teplice
Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec
Ing. Daniel Vlkanova, ředitel Krajského ředitelství
Hradec Králové

Lesní závody
Ing. Tomáš Blaha, ředitel Lesního závodu Židlochovice
Ing. Jaromír Kříha, ředitel Lesního závodu Boubín
Ing. Miroslav Jankovský, ředitel Lesního závodu Konopiště
Ing. Jan Němický, ředitel Lesního závodu Kladská
Ing. Zdeněk Mařík, ředitel Lesního závodu Dobříš

Semenářský závod
Ing. Zuzana Neznajová, ředitelka Semenářského závodu
Týniště nad Orlicí

V personálním obsazení došlo od 1. 1. 2012
do 1. 5. 2012 ke změně u těchto pracovních funkcí:
Ing. Zdeněk Růžek, ředitel Krajského ředitelství Teplice
JUDr. Zdeněk Horák, ředitel Krajského ředitelství Šumperk
Ing. Vladimír Jandásek, ředitel Krajského ředitelství Brno
Ing. Miroslav Rozner, ředitel Krajského ředitelství
Karlovy Vary
Ing. Miroslav Svoboda, ředitel Lesního závodu
Židlochovice

Dozorčí rada k 31. 12. 2011
Ing. Miroslav Zámečník, předseda DR
Ing. Jaromír Kříha, místopředseda DR
Mgr. Roman Boček, MBA
Ing. Miroslav Jankovský
PhDr. Robert Knobloch
MVDr. Jiří Liška
Libor Lukáš
Ing. Miloš Pochobradský
Ing. Radek Vonka

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

Personální změny dozorčí rady (DR) od 1. 1. 2011
do 1. 5. 2012:
Ke dni 6. 1. 2011 byli jmenováni tito členové DR:
PhDr. Robert Knobloch a MVDr. Jiří Liška.
Ke dni 3. 2. 2011 byl zvolen do funkce předsedy DR
Ing. Miroslav Zámečník.
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Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Výměra lesních pozemků tis. ha 1 348 1 351 1 345 1 343 1 342

Porostní plocha tis. ha 1 315 1 310 1 308 1 306 1 306

Těžba tis. m3 8 882 8 252 7 723 8 052 8 024

Těžba na ha porostní plochy m3 7 6 6 6 6

Obnova lesa ha 10 772 11 311 12 839 13 657 13 731

Výchova mladých lesních porostů ha 29 703 36 783 41 562 43 792 45 823

Výnosy celkem mil. Kč 12 041 10 867 9 135 11 288 13 261

Výnosy z provozní činnosti mil. Kč 10 769 9 059 8 437 10 818 12 832

Náklady celkem mil. Kč 11 757 10 406 8 553 8 730 9 036

Náklady provozní činnosti mil. Kč 10 461 8 326 7 940 7 925 7 778

Osobní náklady mil. Kč 1 407 1 553 1 584 1 496 1 505

Přidaná hodnota mil. Kč 2 248 2 789 2 359 4 268 7 070

Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 284 461 582 2 558 4 225

Bilanční suma mil. Kč 69 183 69 242 69 714 72 470 78 222

Stálá aktiva mil. Kč 61 979 62 419 62 117 62 984 65 597

Oběžná aktiva mil. Kč 7 171 6 763 7 516 9 452 12 519

Vlastní kapitál mil. Kč 64 433 64 682 65 167 67 576 72 642

Cizí zdroje mil. Kč 4 647 4 489 4 467 4 819 5 505

Cash flow z provozní činnosti mil. Kč 550 874 1 725 840 4 106

Cash flow z investiční činnosti mil. Kč -745 -926 -490 -472 -447

Počet zaměstnanců osob 3 560 3 666 3 547 3 242 3 177

Vývoj základních ukazatelů
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Majetek
K 31. 12. 2011 měla aktiva včetně lesních pozemků netto hodnotu 78,2 mld. Kč. Dlouhodobý majetek dosahoval hodnoty
65,6 mld. Kč, z toho 53,3 mld. Kč tvořila hodnota pozemků, převážně lesních. Hodnota všech pozemků se zvýšila
o 304 mil. Kč, jejich podíl na celkové bilanční sumě poklesl a k 31. 12. 2011 činil 68,2 % (v roce 2010: 73,2 %,
v roce 1995: 86,4 %). Důvodem poklesu je stále se zvyšující podíl finančního majetku vzhledem k dosahovaným ziskům
v posledních letech. Celková bilanční suma podniku se zvýšila o 5 752 mil. Kč (tj. o 8,0 %); bilanční suma očištěná
o hodnotu lesních pozemků v roce 2011 vzrostla o 5 734 mil. Kč, tj. o 28 %.

Bilanční suma (mil. Kč)

Rok 2009 2010 2011

Bilanční suma 69 714 72 470 78 222

Hodnota lesních pozemků 51 659 51 682 51 700

Bilanční suma bez lesních pozemků 18 055 20 788 26 522

Aktiva
K zásadním změnám ve struktuře aktiv v roce 2011 nedošlo. Absolutně vzrostla hodnota finančního majetku jak
dlouhodobého (nárůst o 1 528 mil. Kč), tak krátkodobého (zvýšení o 3 240 mil. Kč), a to vzhledem k dosažení rekordního
zisku při relativně nevelkých změnách ostatních položek. Celková hodnota finančního majetku vzrostla o 4 768 mil. Kč
(tj. 57 %). Hodnota pohledávek se snížila o 4 % na konečnou hodnotu 2 076 mil. Kč, zásoby poklesly o 30 % na hodnotu
191 mil. Kč.

Struktura aktiv bez lesních pozemků (mil. Kč)

Rok 2009 2010 2011

Aktiva celkem 18 055 20 788 26 522

Dlouhodobý majetek 10 458 11 302 13 897

Zásoby 352 273 191

Pohledávky 1 945 2 167 2 076

Krátkodobý finanční majetek 5 219 7 012 10 252

Časové rozlišení 81 34 106

Zpráva o podnikatelské činnosti státního podniku
a stavu jeho majetku
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Pasiva
Hodnota vlastního kapitálu se navýšila o 5 066 mil. Kč. Hlavním důvodem je dosažený výsledek hospodaření ve výši
4 225 mil. Kč. V roce 2011 došlo ke snížení kapitálových fondů o 37 mil. Kč a k navýšení fondů ze zisku celkem
o 2 341 mil. Kč. Základní kapitál byl navýšen o 1 095 mil. Kč, největší podíl na jeho zvýšení mělo převzetí majetku ZVHS od
Ministerstva zemědělství ve výši 896 mil. Kč. Rezervy byly navýšeny celkem o 385 mil. Kč především z důvodu tvorby rezervy
na indexaci cen za prodej dříví (viz níže). U závazků došlo k navýšení o 301 mil. Kč, zejména z důvodu splatné daně z příjmů
právnických osob (závazky ke státu, položka rozvaha pasiva B.III.7. je navýšena o 266 mil. Kč). Meziročně došlo k navýšení
výsledku hospodaření o 65 % (1 667 mil. Kč).

Struktura pasiv bez lesních pozemků (mil. Kč)

Rok 2009 2010 2011

Pasiva celkem 18 055 20 788 26 522

Základní kapitál 9 893 10 278 11 373

Kapitálové fondy 56 -79 -134

Fondy ze zisku, nerozdělený zisk 3 559 5 695 9 703

Rezervy 3 105 3 111 3 496

Závazky 1 362 1 708 2 009

Časové rozlišení 80 75 75

Aktiva celkem (mil. Kč)

Rok 2009 2010 2011 11 - 10 %

Aktiva celkem 69 714 72 470 78 222 5 752 7,9

Dlouhodobý majetek (DM) 62 117 62 984 65 597 2 613 4,1

Nehmotný DM – netto 257 409 509 100 24,4

Hmotný DM – netto 61 187 61 240 62 225 985 1,6

– z toho pozemky 52 992 53 027 53 331 304 0,6

Dlouhodobý finanční majetek 673 1 335 2 863 1 528 114,5

Oběžná aktiva 7 516 9 452 12 519 3 067 32,4

Zásoby 352 273 191 -82 -30,0

Dlouhodobé pohledávky 25 1 7 6 600,0

Krátkodobé pohledávky 1 920 2 166 2 069 -97 -4,5

Krátkodobý finanční majetek 5 219 7 012 10 252 3 240 46,2

Časové rozlišení 81 34 106 72 211,8
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Pasiva celkem (mil. Kč)

Rok 2009 2010 2011 11 - 10 %

Pasiva celkem 69 714 72 470 78 222 5 752 7,9

Vlastní kapitál 65 167 67 576 72 642 5 066 7,5

Základní kapitál 9 893 10 278 11 373 1 095 10,7

Kapitálové fondy 51 715 51 603 51 566 -37 -0,1

Fondy ze zisku 2 977 3 137 5 478 2 341 74,6

Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 0 0,0

VH běžného roku 582 2 558 4 225 1 667 65,2

Cizí zdroje 4 467 4 819 5 505 686 14,2

Rezervy 3 105 3 111 3 496 385 12,4

Závazky 1 362 1 708 2 009 301 17,6

Časové rozlišení 80 75 75 0 0,0

Náklady
V roce 2011 se změnila struktura nákladů hlavně ze dvou důvodů. Výrazné snížení výkonové spotřeby o 15,1 % je
způsobeno především změnou způsobu výroby a prodeje dříví z modelu na OM ve prospěch modelu při P na lesních
správách. Významný meziroční nárůst změny stavu rezerv a opravných položek o 480 mil. Kč je především z důvodu tvorby
rezervy na indexaci cen za prodej dříví ve 2. až 4. čtvrtletí kvůli riziku podaných i potenciálních soudních žalob na postup při
indexaci cen za prodej u veřejných zakázek v roce 2011. Z důvodu vysokého výsledku hospodaření také narostla daň
z příjmů právnických osob o 449 mil. Kč. Vyloučíme-li z celkových nákladů daň z příjmů, celkové náklady poklesly
o 143 mil. Kč (tj. o 1,8 %). Nárůst odpisů o 26,8 % je způsoben novými investicemi, hlavně do lesních cest, a převzetím
majetku ZVHS od Ministerstva zemědělství. Osobní náklady se zvýšily pouze o 0,6 %, přestože zahrnují i náklady na převzaté
pracovníky ZVHS.

Náklady celkem (mil. Kč)

Rok 2009 2010 2011 11 - 10 %

Náklady celkem 8 553 8 730 9 036 306 3,5

Náklady provozní činnosti 7 940 7 925 7 778 -147 -1,9

Náklady na prodané zboží 4 3 3 0 0,0

Výkonová spotřeba 5 287 5 471 4 645 -826 -15,1

Osobní náklady 1 584 1 496 1 505 9 0,6

Daně a poplatky 154 168 161 -7 -4,2

Odpisy dlouhodobého majetku (DM) 498 522 662 140 26,8

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 100 155 177 22 14,2

Změna stavu rezerv a opravných položek 229 25 505 480 1 920,0

Ostatní provozní náklady 84 85 120 35 41,2

Náklady finanční činnosti 411 204 208 4 2,0

Daň z příjmů 202 601 1 050 449 74,7

Úplné vlastní náklady

Rok Celkem (mil. Kč) Kč na 1 ha lesní půdy
2009 2010 2011 2009 2010 2011

Těžební náklady 3 629 3 689 2 742 2 698 2 747 2 044

Pěstební činnost 2 583 2 575 2 421 1 920 1 917 1 804

Opravy cest a svážnic 562 562 829 418 418 618

Přírůstek rezerv 61 25 385 45 19 287

Údržba dlouhodobého majetku 277 315 341 206 235 254

Myslivost 209 182 171 155 136 127

Státní zakázky 32 135 121 24 101 90

Semenářství 90 68 98 67 51 73

Dřevařská výroba 58 42 46 43 31 34

Výkup dřeva 4 12 3 3 9 2
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Přímé náklady pěstební činnosti

Rok Celkem (mil. Kč) Kč na 1 ha lesní půdy
2009 2010 2011 2009 2010 2011

Celkem 1 846 1 870 1 753 1 372 1 392 1 307

Obnova lesa 610 654 627 453 487 467

Péče o kultury 598 632 639 445 471 476

Prořezávky 126 130 139 94 97 104

Ochrana lesa 156 116 59 116 86 44

Hnojení a vápnění 8 7 8 6 5 6

Jiná pěstební péče 348 331 281 259 246 209

Výnosy
V roce 2011 došlo k nárůstu celkových výnosů (o 17,5 %). Z provozních výnosů se navýšily zejména tržby z prodeje dříví,
které vzrostly o 1 987 mil. Kč z důvodu nárůstu cen dříví. Výnosy z finančních činností se snížily o 8,7 % z důvodu nižších
výnosů z finančního majetku a nižšího výnosu z dividend od společností s majetkovou účastí.

Výnosy celkem (mil. Kč)

Rok 2009 2010 2011 11 - 10 %

Výnosy celkem 9 135 11 288 13 261 1 973 17,5

Výnosy z provozní činnosti 8 437 10 818 12 832 2 014 18,6

Tržby z prodeje zboží 5 3 4 1 33,3

Výkony 7 645 9 738 11 714 1 976 20,3

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 623 756 775 19 2,5

Ostatní provozní výnosy 164 321 339 18 5,6

Výnosy z finanční činnosti 698 470 429 -41 -8,7

Tržby z prodeje cenných papírů 402 129 123 -6 -4,7

Výnosové úroky 71 64 102 38 59,4

Ostatní finanční výnosy 225 277 204 -73 -26,4

Výsledky hospodaření
Výsledek hospodaření po zdanění zaznamenal meziroční nárůst o 1 667 mil. Kč.

Zvýšení výsledku hospodaření bylo dosaženo zejména výrazně navýšenými tržbami z prodeje dříví (navýšení o 1 987 mil. Kč)
a úsporami v oblasti nákladů (pokles celkových nákladů bez daně z příjmů o 1,8 %).

Provozní výsledek hospodaření v roce 2011 činil 5 054 mil. Kč, což je oproti roku 2010 nárůst o 2 161 mil. Kč. Hlavní podíl
na zvýšení provozního výsledku hospodaření mají skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, tzn. výrazně vyšší tržby
z prodeje dříví a úspora provozních nákladů.

Finanční výsledek hospodaření vykázal v roce 2011 zisk ve výši 221 mil. Kč.

Výsledky hospodaření za účetní období (mil. Kč)

Rok 2009 2010 2011 11 - 10 %

Výsledek hospodaření za účetní období 582 2 558 4 225 1 667 65,2

Výsledek hospodaření před zdaněním 784 3 160 5 275 2 115 66,9

Provozní výsledek hospodaření 497 2 893 5 054 2 161 74,7

Finanční výsledek hospodaření 287 267 221 -46 -17,2
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O ZACHOVÁNÍ PŘÍRODY
ÚSILÍ

A KRAJINY
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Lesnické činnosti spočívají v provádění pěstebních
a těžebních činností a prodeji dříví. Hospodářský výsledek
z těchto činností je rozhodující pro ekonomiku Lesů ČR.

Na 92 % výměry spravovaných lesů (77 lesních správ)
zajišťoval podnik lesnické činnosti prostřednictvím privátních
podnikatelských subjektů na základě smluvního vztahu
vzešlého z výběrového řízení. Zbývajících 8 % výměry
zajišťovalo svou činností 5 přímo řízených lesních závodů,
z velké části ve vlastní režii.

V předchozích obdobích (2008–2010) podnik používal na
lesních správách dva rozhodující typy smluv na
„komplexní“ lesnické služby:
a) smlouvy na lesnické zakázky typu OM (odvozní místo),
b) smlouvy na lesnické zakázky typu P (při pařezu, při pni).

Na základě souběžného fungování a následného
ekonomického vyhodnocení těchto dvou typů smluv bylo
rozhodnuto, že pro roky 2011 a následující budou lesnické
činnosti prováděny zakázkami typu „P“. Toto rozhodnutí
bylo zakotveno i v koncepčním materiálu Ministerstva
zemědělství (MZe) k hospodářské politice státního podniku
Lesy ČR, obecně nazývaném „Dřevěná kniha“. U smluv
typu „P“ byla jediným hodnotícím kritériem cena. Podnik
tak soutěží saldo mezi prodaným dřívím a vynaloženými
náklady na lesnické, těžební a pěstební práce. Lesy ČR
prodají lesnické firmě dříví po pokácení stromů, jejich
přesném změření a zařazení podle kvality a následném
předání evidenčních dokladů. Lesnická firma již ve vlastní
režii provede přiblížení dříví na odvozní místo, manipulaci
na obchodní sortimenty, odvoz a jejich následný prodej.
Podle projektů zpracovaných Lesy ČR lesnická firma
provede zalesnění a související pěstební činnosti.

Se smluvními partnery uzavírá podnik obchodní smlouvy na
komplexní provádění dodávek lesnických činností pro
konkrétní území – smluvní územní jednotky (SÚJ). Roční
těžby a objemy pěstebních úkolů jsou u jednotlivých SÚJ
různé. Z důvodu propojení a zpřehlednění kontrol LHP
a vlastního provádění lesnických činností v rámci SÚJ došlo
ke ztotožnění hranic SÚJ s platnými lesními hospodářskými
celky (LHC), pro které je vypracován LHP.

Dne 20. 9. 2010 bylo zveřejněno otevřené zadávací řízení
(OZŘ) na „Provádění lesnických činností s prodejem dříví
,při pni’ – rok 2011“ s předpokládanou platností smluv na
jeden rok. Na základě výsledků veřejné zakázky byla řádně
uzavřena smlouva na 104 SÚJ. Na 4 SÚJ nebyla smlouva
uzavřena žádným z oslovených uchazečů, a proto na období
první poloviny roku 2011 bylo vyhlášeno jednací řízení bez
uveřejnění (JŘBU). Od 1. 7. 2011 na těchto SÚJ vstoupily
v platnost smlouvy uzavřené na základě nového OZŘ.

Platnost výše uvedených smluvních vztahů skončila
nejpozději dne 31. 12. 2011. Smlouvy pro rok 2011 byly
uzavřeny celkem s 29 podnikatelskými subjekty, z toho
15 bylo akciových společností, 13 společností s ručením
omezeným a 1 fyzická osoba.

Dne 2. 5. 2011 bylo zveřejněno výběrové řízení na
„Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ –
rok 2012+“. Veřejná zakázka byla vyhlášena pro 117 SÚJ
identifikovaných s LHC a LHP. Předpokládaná platnost
smluv je jeden rok až pět let v závislosti na délce platnosti
lesního hospodářského plánu.

Smluvní vztahy v lesnických činnostech
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Dříví
Po tříletém období platnosti memoranda mezi Ministerstvem zemědělství a Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů
(2008–2010) se významně změnila forma obhospodařování státních lesů ve správě Lesů ČR. Na všech správně územních
jednotkách byl aplikován model typu P (7 154 tis. m3).

Model typu OM byl aplikován pouze na území lesních závodů.

Dříví ze zdrojů LZ (535 tis. m3) bylo v průběhu roku 2011 dodáváno na trh prostřednictvím následujících obchodních kanálů:

Obchodní kanál Objem dříví (tis. m3) Procentní podíl (%)

Komoditní burza 302 56

Elektronické aukce dříví 154 29

Ostatní (přímý prodej, samovýroba, palivo atd.) 79 15

Těžební zbytky
V průběhu roku 2011 docházelo k dalšímu růstu poptávky po biomase (těžebních zbytcích), a tím i k nárůstu prodejních cen.
Těžební zbytky byly v průběhu roku 2011 prodávány prostřednictvím tří prodejních kanálů:

rámcovými kupními smlouvami (750 tis. m3),
prodejem přes elektronické aukce (300 tis. m3),
ostatním prodejem (70 tis. m3).

Vzhledem k růstu poptávky po těžebních zbytcích podnik v druhé polovině roku uskutečnil veřejnou obchodní soutěž na
dlouhodobý rámcový prodej této komodity.

Prodej těžebních zbytků prostřednictvím elektronických aukcí zůstal v objemu téměř zachován. Ve finančním vyjádření se
vzhledem k rostoucí poptávce téměř zdvojnásobil.

Aukce nastojato
V závěru roku 2011 začaly Lesy ČR realizovat prodej dříví nastojato formou veřejných internetových aukcí. V průběhu
listopadu a prosince 2011 se uskutečnilo více než 600 aukcí dříví nastojato o objemu necelých 300 tis. m3 s prodejní
úspěšností 63,5 %.

Obchodní činnost –
prodej dříví a těžebních zbytků



Genofond lesních dřevin
Zachování a obnova genofondu lesních dřevin spolu se
zvýšením druhové rozmanitosti lesů jsou jednou
z významných priorit trvale udržitelného hospodaření
Lesů ČR. V roce 2011 byla v souladu s „Koncepcí zachování
a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u LČR pro
období 2010–2019“ zahájena podrobná revize stavu
semenných sadů, která bude pokračovat i v roce 2012.

Aktuální stav genových zdrojů obhospodařovaných
podnikem v roce 2011 je uveden v následující tabulce.

Stav obhospodařovaných genových zdrojů v roce 2011

Genové zdroje Počet (ks) Výměra (ha)

Genové základny 164 78 542

Selektované zdroje (A, B) – 60 723

Identifikované zdroje (C) – 58 472

Semenné sady 102 235

Směsi klonů 15 9

Rodičovské stromy, klony 4 530 –

Provozní zásoby suroviny a semen k 31. 12. 2011

Dřevina Surovina Semeno
množství (kg) množství (kg)

SM 8 190 2 756

BO 12 520 1 529

MD 0 323

JD 72 586

BK 2 073 9 515

Stav zásob osiva v Bance regionálních populací lesních
dřevin nebyl v roce 2011 doplňován. Stav zásob semen
skladovaných druhů dřevin v Bance lesních semen LČR
k 31. 12. 2011 je uveden v tabulce.

Banka lesních semen, zásoby k 31. 12. 2011

Dřevina Počet oddílů Množství (kg)

SM 47 243

BO 28 45

MD 1 2

Semenná úroda v roce 2011 nebyla významně ovlivněna
jarními mrazy a zejména u buku, dubu letního a zimního
byla úroda v dostačující výši, aby byla pokryta poptávka
pěstitelů reprodukčního materiálu lesních dřevin. Jedle
a borovice měly na převážné části území úrodu dobrou.
Dobrá byla i úroda dalších dřevin, jako jsou douglaska,
jilmy, jeřáb břek a jeřáb ptačí. U smrku byla úroda slabá
a v důsledku napadení škůdci byla zjišťována nižší sypavost.

Lesní školkařství
Sadební materiál odebírá podnik od smluvních partnerů na
základě uzavřené Smlouvy o provádění lesnických činností.
Sadební materiál je nadále pěstován u pověřených pěstitelů
Lesů ČR, se kterými má státní podnik uzavřenu Smlouvu
o dodržování podmínek při pěstování sadebního materiálu
určeného pro lesy obhospodařované podnikem. Smlouva
představuje vlastní nástroj kontroly původu, pěstování
a kvality reprodukčního materiálu. Počet uzavřených smluv
k 31. 12. 2011 je 158, z toho 68 smluv bylo uzavřeno
v novém znění.

Lesnické hospodaření
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Pěstování lesů
Pěstování lesů ve správě Lesů ČR i nadále vycházelo ze zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích při dodržování
veškerých zákonných ustanovení a pravidel stanovených pro certifikaci lesů systémem PEFC.

Vývoj holiny v porovnání s výměrou porostní půdy

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Výměra porostní půdy (tis. ha) 1 316 1 310 1 308 1 306 1 306

Holina k 31. 12. (ha) 12 566 13 614 13 894 13 697 13 224

Holina k 31. 12. (%) 0,96 1,00 1,06 1,05 1,01

Podíl jehličnatých a listnatých dřevin na umělé obnově lesa

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Jehličnaté (ha) 5 621 5 647 6 071 6 135 6 511

– z toho jedle (ha) 441 574 621 664 575

Jedle – % z umělé obnovy 4,92 6,07 6,03 6,11 5,26

Listnaté (ha) 3 350 3 804 4 226 4 724 4 422

Listnaté – % z umělé obnovy 37,34 40,24 41,04 43,50 40,44

Listnáče a jedle (%) 42,26 46,32 47,07 49,62 45,70

Obdobně jako v předchozích letech byl i v roce 2011 při umělé obnově lesa podíl listnatých dřevin a jedle, které dle zákona
o lesích plní na většině stanovišť funkci melioračních a zpevňujících dřevin, výrazně vyšší, než stanovují zákonné předpisy.
V roce 2011 Lesy ČR vysadily v první umělé obnově 43 % melioračních a zpevňujících dřevin. Každoročně tak výrazně
překračují podíl melioračních a zpevňujících dřevin nad ročně bilancovaný rámec stanovený platnými lesními hospodářskými
plány. Postupnou změnou druhové skladby lesů se lesní porosty stávají odolnějšími vůči působení negativních vlivů, jakými
jsou v posledních letech extrémní výkyvy teplot, živelní události nebo biotičtí škůdci.

V roce 2011 bylo celkem vysázeno 62 244 tis. ks sazenic.

Vývoj podílu přirozené obnovy na první obnově

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

První (umělá a přirozená) obnova celkem (ha) 9 220 9 644 11 437 11 981 11 996

Přirozená obnova (ha) 1 802 1 860 2 500 2 798 2 797

Přirozená obnova (%) 19,54 19,28 21,85 23,35 23,32

Podíl přirozené obnovy lesa byl v roce 2011 obdobný jako v roce předchozím. Podíl přirozené obnovy na celkové první
obnově souvisí s výrazným snížením podílu nahodilých těžeb, kdy bylo možné realizovat úmyslné mýtní těžby s uvolněním
přirozené obnovy.
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Vybrané ukazatele hospodaření

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Holina k 31. 12. (ha) 12 566 13 614 13 894 13 697 13 224

Holina z těžby (ha) 5 853 8 602 9 047 10 130 9 882

Umělá (první a opakovaná) obnova (ha) 8 970 9 451 10 339 10 859 10 934

Přirozená obnova (ha) 1 802 1 860 2 500 2 798 2 797

Obnova celkem (ha) 10 772 11 311 12 839 13 657 13 731

Prořezávky (ha) 17 712 19 979 19 881 21 057 22 458

Probírky (ha) 23 087 31 757 42 662 43 792 51 619

Těžba dříví (tis. m3) 8 882 8 252 7 723 8 052 8 024

– z toho nahodilá (tis. m3) 7 326 5 282 3 093 2 934 1 769

Podíl nahodilé těžby (%) 82,49 64,02 40,06 36,44 22,05

Těžba (m3) na 1 ha porostní půdy 6,75 6,25 5,90 6,17 6,14

Umělá obnova v roce 2011 byla nejvyšší za posledních 5 let. Vzhledem k tomu, že v roce 2011 byl podíl nahodilé těžby
minimální, bylo možné realizovat většinu naplánovaných úmyslných těžeb. Předepsaný roční bilancovaný podíl výchovy
porostů do 40 let byl dodržen. Plošný podíl výchovných zásahů, tj. prořezávek a probírek, byl v roce 2011 nejvyšší za
posledních 5 let, a to při naplnění optimální intenzity těchto zásahů. Nahodilá těžba představovala 22 % z celkových těžeb.
Z nahodilé těžby téměř 59 % tvořila těžba živelní (především škody větrem). Přes tento rozsah se v roce 2011 nevyskytla
žádná významná větrná epizoda kalamitního charakteru. Výše celkových těžeb realizovaných v roce 2011 nedosáhla úrovně
ročního etátu stanoveného lesními hospodářskými plány, to znamená, že nedošlo k přetěžování lesních porostů.

Vybrané ukazatele hospodaření na 1 000 ha lesa

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Holina k 31. 12. ha 9,55 10,39 10,62 10,49 10,13

Holina z těžby ha 4,45 6,52 6,94 7,76 7,57

Umělá obnova ha 6,82 7,16 7,90 8,31 8,37

Přirozená obnova ha 1,37 1,41 1,91 2,14 2,14

Obnova celkem ha 8,19 8,57 9,81 10,46 10,51

Nezdar zalesnění ha 1,14 0,96 1,07 1,28 1,33

Prořezávky ha 13,47 15,14 15,20 16,12 17,20

Probírky ha 17,55 24,06 32,62 33,53 39,61

Těžba dříví m3 6 752 6 251 5 904 6 165 6 144

– z toho: předmýtní m3 487 681 1 066 1 130 1 469

mýtní m3 695 1 569 2 473 2 788 3 320

nahodilá m3 5 570 4 001 2 365 2 246 1 354

Mýtní těžba m3/1 ha holiny 156 150 232 265 328
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Ochrana lesa
Z hlediska klimatických parametrů se rok 2011 dá celkově
hodnotit jako teplotně a srážkově normální. Za zmínku stojí
historicky mimořádná několikadenní epizoda mrazivého
počasí se sněhovými srážkami začátkem května, která měla
za následek plošné poškození narašených listnatých
porostů ve všech věkových třídách. Na přelomu června
a července nastalo několikatýdenní relativní ochlazení
spojené s vysoce nadprůměrnými srážkovými úhrny,
v druhé polovině léta a začátkem podzimu se pak srážky
i teploty pohybovaly v mezích normálu. V listopadu byl
zaznamenán další mimořádný klimatický úkaz, kdy při
normálních teplotách spadlo pouze 1–2 % dlouhodobého
průměrného úhrnu srážek. Prosinec pak byl srážkově opět
nadnormální a zejména v první polovině mimořádně teplý.
Teprve těsně před koncem roku se teploty přiblížily
normálu. Výška sněhové pokrývky byla začátkem zimy
podprůměrná, změnu přinesl až počátek roku 2012.

V jarním období se díky průběhu počasí dalo usuzovat na
výrazně zhoršený fyziologický stav porostů ve srovnání
s příznivým rokem 2010. Začátkem druhého pololetí byl
tento nepříznivý stav kompenzován několikatýdenním
srážkově bohatým obdobím, kdy se vedle intenzivních
přívalových srážek typických pro toto období významně
vyskytovaly dlouhodobé srážky mírných intenzit. To přispělo
k doplnění půdní vláhy na optimální hodnoty a ke zlepšení
vitality porostů. Spíše nepříznivý průběh podzimu již
vzhledem ke končícímu vegetačnímu období neměl
bezprostřední negativní vliv na stav porostů.

Největší škody mezi abiotickými činiteli způsobil vítr
(733,6 tis. m3), dále sníh (238,8 tis. m3), sucho (64,1 tis. m3)
a námraza (45,3 tis. m3). Exhalační těžby dosáhly výše
7,1 tis. m3 a nahodilé těžby z ostatních abiotických příčin
11,0 tis. m3. Požáry bylo zničeno 15,7 ha lesních porostů.

V roce 2011 bylo asanováno celkem 181,6 tis. m3 nastojato
napadeného smrkového kůrovcového dříví a 5,2 tis. m3

druhotně napadené živelní kalamity, což představuje oproti
předchozímu roku snížení na přibližně 73 %. K útlumu
gradace došlo plošně na celém území, vysoký stupeň
ohrožení smrkových porostů tak přetrvává již jen
v nemnoha oblastech (Oderské vrchy, Nízký Jeseník,
Pošumaví). Nejvýznamnějším druhem zůstává lýkožrout
smrkový, podíl hmoty nastojato napadené lýkožroutem
severským se však zvýšil až k úrovni 29 %
a v nejpostiženějších regionech (zejména
Moravskoslezského kraje) se tak může jednat
i o majoritního původce škod.

Jako obranných opatření bylo využito 183,2 tis. ks
klasických lapáků a 26,7 tis. ks stojících lapáků (celkem
245,5 tis. m3 hmoty), dále bylo nainstalováno 34,2 tis. ks
lapačů a 3,8 tis. ks otrávených lapáků. Odkorněno bylo
11,4 tis. m3 a chemicky asanováno 38,7 tis. m3

napadeného dříví, zbytek byl asanován odvozem.

Uvedené hodnoty potvrzují pokračování pozitivního trendu,
započatého již v roce 2009. Potenciální ohrožení
smrkových porostů kůrovcem pro rok 2012 se v porovnání
s předchozími lety dále snížilo, na významné části území
tak populační hustota kůrovců odpovídá charakteristice
základního stavu ve smyslu vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 101/1996 Sb.

Podkorní škůdci na ostatních dřevinách nezpůsobili
významné škody, nejčetnější škody byly zaznamenány
u škůdců na borovici (lýkohub sosnový, lýkohub menší,
lýkožrout borový, lýkožrout vrcholkový, krasec borový), kteří
dohromady napadli 1,7 tis. m3 dříví.

V roce 2011 nebylo zaznamenáno hospodářsky významné
působení listožravých škůdců. Kalamitní škůdci – bekyně
mniška, obaleč modřínový i ploskohřbetky na smrku – se
nacházeli v základním stavu, podle prováděného
monitoringu lze očekávat obdobnou situaci i pro rok 2012.
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Nebyly zaznamenány ani škody bekyní velkohlavou
a dalšími defoliátory dubových porostů (píďalka podzimní,
píďalka zhoubná, obaleč dubový). Na minimální úrovni se
udržuje poškození smrkových porostů pilatkami (2,0 ha).
Oproti minulým letům se významně snížil rozsah napadení
jírovců klíněnkou (20,0 ha, 6 ha ošetřeno letecky, 1 ha
pozemně), v oblasti Krušnohoří bylo zaznamenáno
pokračující lokální přemnožení pouzdrovníčka
modřínového (51,0 ha). Plocha jehličnatých kultur
poškozených klikorohem byla v roce 2011 srovnatelná
s průměrnými hodnotami posledních let, poškození bylo
zjištěno na 509,4 ha. Podle předpokladů došlo v souvislosti
s rojením dospělců ke snížení rozsahu škod způsobených
ponravami chroustů, v tradičních místech výskytu bylo
poškození zjištěno na ploše 11,4 ha.

Letecké obranné zásahy proti biotickým škůdcům byly
hrazeny z prostředků Ministerstva zemědělství.

Velmi významný byl strmý nárůst škod způsobených
drobnými hlodavci, které byly zjištěny na ploše 513,2 ha.
Většina těchto škod byla soustředěna do oblasti
Krušných hor, postiženy byly zejména přeměňované
porosty náhradních dřevin, a zásadně tak byl ovlivněn
jejich zdárný vývoj.

Rozsah poškození hlavními houbovými patogeny se oproti
minulému roku v souvislosti s méně vlhkým počasím
poněkud snížil. Výjimku tvoří škody způsobené akutním
napadením václavkou smrkovou, kde došlo ke zvýšení
evidovaných těžeb na 99,9 tis. m3, což po dočasném
snížení v roce 2010 představuje návrat k obvyklým
hodnotám posledních let. Těžiště výskytu zůstává tak jako
v minulých letech v Moravskoslezském kraji. Poškození
sypavkou borovou bylo zaznamenáno na 951,8 ha
a napadení padlím dubovým na 395,3 ha. Silný výskyt
kloubnatky smrkové, napadající smrk pichlavý zejména
v porostech náhradních dřevin vyšších poloh východního
Krušnohoří, byl zaznamenán na ploše 620 ha. Nedošlo tedy
k zásadnímu nárůstu dynamiky poškození oproti minulým
rokům. Prognóza dalšího vývoje napadených porostů je
nejistá, nejvíce napadené porosty jsou průběžně zařazovány
do projektů přeměn porostů náhradních dřevin. Významným
problémem zejména v nížinných polohách východní části ČR
(okresy Břeclav, Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk,
Kroměříž) zůstává hynutí jasanu, způsobené napadením
houbou Chalara fraxinea, jež bylo zaznamenáno na ploše
999,5 ha převážně mladších porostů.

Nadále se projevuje žloutnutí porostů způsobené
poruchami výživy, v roce 2011 se výrazné projevy poškození
projevily na ploše 24,5 tis. ha. Jako součást nápravných
opatření byla v roce 2011 provedena pouze pokusná
letecká aplikace organominerálního stimulačního přípravku
Vermaktiv Stimul ve dvou dávkách na celkové ploše 188 ha
v oblasti LS Klášterec nad Ohří. Ošetření bylo hrazeno
z prostředků Ministerstva zemědělství.

Hnojení porostů bylo v roce 2011 realizováno výhradně
formou přihnojování sazenic po výsadbě pomalu
rozpustnými tabletovanými hnojivy, a to na celkové
ploše 617,7 ha.

Certifikace lesů
Stejně jako v předchozích letech bylo hospodaření Lesů ČR
předmětem externích i interních dozorových auditů
certifikace lesů systémem PEFC. Všechny posuzované LHC
podniku v těchto auditech kvality hospodaření v lesích
uspěly. Lesy ČR jsou tak i nadále držitelem Osvědčení
o účasti v regionální certifikaci lesů PEFC na celé výměře
spravovaného lesa.

Uvedené osvědčení je dokladem toho, že příslušné LHC ve
správě Lesů ČR jsou součástí certifikovaného regionu Česká
republika a že podnik na nich hospodaří v souladu se
schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření
v lesích. Úroveň hospodaření v lesích spravovaných Lesy ČR
je i nadále předmětem ročních dozorových auditů
prováděných externím certifikačním orgánem a interních
auditů prováděných pověřenou osobou (ÚHÚL).

Výkon funkce odborného lesního hospodáře
K 31. 12. 2011 vykonávaly Lesy ČR činnost OLH pro jiné
vlastníky na celkové výměře 284 476 ha, z toho ze zákona
(§ 37 odst. 6 lesního zákona) na 272 272 ha pro
207 716 vlastníků a smluvně (§ 37 odst. 3 lesního zákona)
na 12 204 ha pro 460 vlastníků.
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Imise

Pásma ohrožení imisemi k 31. 12. 2011

Porostní plocha A B C D

1 304 717 ha 16 922 52 227 290 683 944 885

% 1,3 4 22,3 72,4

Stupně poškození imisemi k 31. 12. 2011

Plocha dřevin 0 0/I I II IIIA IIIB IV

1 329 821 ha 1 173 786 75 280 66 340 12 467 1 709 127 112

% 88,3 5,7 5 0,9 0,1 0 0

Výše vyčíslených imisních škod (mil. Kč)

Rok 2006 2007 2008 2009 2010

Výše škody 63 65 72 70 61

Výše imisních škod je zjišťována a vyčísluje se podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu
výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

Vývoj exhalačních těžeb (tis. m3)

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

tis. m3 28 25 17 11 7

Trvale je většina imisních škod v oblastech s nejvyšším imisním a depozičním zatížením škodlivých látek – v Krušných horách
a Jizerských horách.

Myslivost
V mysliveckém roce 2011/2012 bylo k 31. 3. 2012 ve vlastní režii podniku užíváno na organizačních jednotkách celkem
126 honiteb. Z toho bylo 91 honiteb užíváno lesními správami a 35 honiteb bylo užíváno v režii lesních závodů.

Plán lovu v režijních honitbách byl ve sledovaném období u všech vybraných druhů spárkaté zvěře splněn dle jednotlivých
druhů zvěře tak, že bylo dosaženo celkového plnění na 108,7 %. Kladně lze hodnotit především výsledek lovu u zvěře jelena
siky, kde dochází již několik let po sobě k výraznému překračování stanoveného plánu lovu.
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Plnění plánu lovu vybraných druhů spárkaté zvěře v režijních honitbách

Plán

Druh zvěře 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Index 2011/12

Jelen 2 618 2 576 2 429 1 813 1 859 1,025

Sika 426 391 358 364 301 0,827

Muflon 1 088 1 230 1 162 991 976 0,985

Daněk 1 137 1 212 1 377 1 303 1 354 1,039

Srnec 2 581 3 043 2 648 2 384 2 212 0,928

Kamzík 5 5 5 2 0 0,000

Skutečnost

Druh zvěře 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Index 2011/12

Jelen 2 793 2 875 2 539 1 932 1 946 1,007

Sika 606 628 472 480 447 0,931

Muflon 1 097 1 410 1 272 1 107 1 094 0,988

Daněk 1 333 1 428 1 491 1 490 1 472 0,988

Srnec 2 792 3 360 2 911 2 503 2 325 0,929

Kamzík 7 6 7 6 2 0,333

Plnění plánu lovu v % dle jednotlivých vybraných druhů spárkaté zvěře

2011/12 Jelen Sika Muflon Daněk Srnec Kamzík Celkem

Plán 1 859 301 976 1 354 2 212 0 6 702

Skutečnost 1 946 447 1 094 1 472 2 325 2 7 286

% 104,7 148,5 112,1 108,7 105,1 – 108,7

Škody zvěří
Škody působené zvěří na lese jsou zjišťovány a vyčíslovány na všech lesních pozemcích, ke kterým mají Lesy ČR právo
hospodařit. Ve finančním vyjádření došlo k meziročnímu zvýšení výše škod o 769 tis. Kč, což v procentním vyjádření
znamená zvýšení o 4,7 %. Ke snížení došlo u zničení lesního porostu o 472 tis. Kč, ke zvýšení u okusu o 619 tis. Kč
a u loupání a ohryzu o 665 tis. Kč. U vynaložených mimořádných opatření došlo ke snížení o 43 tis. Kč.

Na celkové částce 17,159 mil. Kč vyčíslených škod způsobených zvěří na lese se částkou 2,657 mil. Kč podílejí režijní honitby
(meziroční pokles o 245 tis. Kč), částkou 9,523 mil. Kč vlastní pronajaté honitby (meziroční nárůst o 942 tis. Kč) a částkou
4,979 mil. Kč (meziroční nárůst o 72 tis. Kč) honitby ostatní (společenstevní).

Období od 1. 7.–30. 6. Celkem Zničení Okus Loupání Mimořádná
(mil. Kč) a ohryz opatření

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

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

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

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

2006/07 9,082 1,500 4,494 2,766 322
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Grantová služba
Od roku 2002, kdy Grantová služba Lesů ČR zahájila svou
činnost, bylo do konce roku 2011 přijato k řešení celkem
44 výzkumných projektů o celkovém finančním objemu
54,793 mil. Kč. Výzkumně je již dořešeno 39 projektů,
4 projekty jsou nadále v řešení a u jednoho projektu došlo
ke zrušení výzkumného řešení. V roce 2011 nebyl
k výzkumnému řešení přijat žádný nový projekt
a 5 projektů bylo v tomto roce dokončeno.

Celkem bylo v roce 2011 na řešení projektů Grantové
služby vynaloženo 3,926 mil. Kč.

Závěrečné zprávy z řešení jsou vyhotovovány v tištěné
podobě v omezené míře pro potřeby dotčených jednotek,
příp. vlastníky lesů a knihovnu podniku. Souhrny výsledků
všech projektů Grantové služby jsou zveřejňovány na
internetových stránkách Lesů ČR. Kromě toho jsou výstupy
projektů k dispozici na CD nosičích a ty jsou poskytovány
všem zájemcům.

Přehled projektů s dokončeným řešením
v průběhu roku 2011
(číslo podle přehledu projektů umístěného na webu Lesů ČR)
č. 29) „Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic

smrku, buku a jedle v podmínkách LS Ledeč“.
Řešitel Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i., Strnady. Celkový finanční
objem 1 635 tis. Kč, z toho v roce 2011 uhrazeno
503 tis. Kč.

č. 31) „Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění
populace kozy bezoárové v oboře Žižkův Vrch na
Lesní správě Česká Lípa“. Řešitel Mendelova
univerzita v Brně. Celkový finanční objem 496 tis. Kč,
z toho v roce 2011 uhrazeno 152 tis. Kč.

č. 37) „Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu
populace a přeshraniční migrace losa evropského
v oblasti LS Vyšší Brod“. Řešitel Mendelova
univerzita v Brně. Celkový finanční objem 488 tis. Kč,
z toho v roce 2011 uhrazeno 152 tis. Kč.

č. 39) „Geobiocenozy horní hranice lesa a vliv porostů
borovice kleče na horskou krajinu v Hrubém
Jeseníku“. Řešitel Mendelova univerzita v Brně.
Celkový finanční objem 980 tis. Kč, z toho v roce
2011 uhrazeno 394 tis. Kč.

č. 42) „Ověření geneticky podmíněných charakteristik
vegetativních potomstev rezistentních variant
smrku ztepilého na vybraných lokalitách Krušných
hor“. Řešitel Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i., Strnady. Celkový finanční
objem 1 571 tis. Kč, z toho v roce 2011 uhrazeno
857 tis. Kč.

Projekty v průběhu pokračování řešení
č. 27) „Mokré sklady kulatiny Hluboká nad Vltavou

a Ždírec nad Doubravou. Vyhodnocení provozu
a návrh zásad skladování“, resp. „Vyhodnocení
metody skladování dříví pod fólií s ohledem na
jakost dřevní hmoty“. Řešitel Mendelova univerzita
v Brně. Celkový finanční objem navazujícího
dodatkového šetření 100 tis. Kč, v roce 2011 bez
úhrady.

č. 40) „Půdní prostředí, stav výživy a soubor opatření
vedoucí k optimalizaci obnovy lesa v 7. a 8. LVS PLO
Hrubý Jeseník“. Řešitel Mendelova univerzita
v Brně. Celkový finanční objem 1 013 tis. Kč, z toho
v roce 2011 uhrazeno 283 tis. Kč.

č. 41) „Diapauza u lýkožrouta smrkového – možná cesta
ke zvýšení efektivity ochranných zásahů“. Řešitel
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České
Budějovice. Celkový finanční objem 2 249 tis. Kč,
z toho v roce 2011 uhrazeno 333 tis. Kč.

č. 43) „Lesnická adaptační strategie pro měnící se
prostředí v podmínkách Moravskoslezských
Beskyd“. Řešitel IFER – Ústav pro výzkum lesních
ekosystémů, s.r.o., Strašice. Celkový finanční objem
8 260 tis. Kč, z toho v roce 2011 bylo uhrazeno
1 250 tis. Kč.

Podpora prostřednictvím fondů Evropské
unie – využití podpory
Lesy ČR využívají v programovacím období 2007–2013
podpory Evropské unie prostřednictvím strukturálních
a jiných fondů především k řešení projektů s vysokým
celospolečenským významem.

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

V roce 2011 bylo z PRV proplaceno celkem 69,891 mil. Kč
(68,290 mil. Kč v podopatření II.2.4.1; 1,601 mil. Kč
v rámci II.2.1; u podopatření II.2.4.2 platby nebyly
uskutečněny).

Jednotná platba na plochu
Na základě jednotné žádosti v rámci opatření Jednotná
platba na plochu byla v roce 2011 přijata platba za
obhospodařovanou zemědělskou půdu vedenou v Evidenci
půdy (LPIS) ve výši 9,212 mil. Kč (bez národní doplňkové
platby TOP UP).
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Operační program Životní prostředí
Dalším prostředkem k podpoře lesnických,
vodohospodářských, krajinných projektů a projektů
přispívajících ke zkvalitnění nakládání s odpady je Operační
program Životní prostředí (OPŽP), který je financován
z Fondu soudržnosti (FS) a Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF). Podnik má možnost zapojit se do prioritní
Osy 1 „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
a snižování rizika povodní“, Osy 4 „Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“
a Osy 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny“. Pro čerpání
podpory z OPŽP existuje pro Lesy ČR 7 dotačních možností,
a to v oblastech podpory: 1.3.2 „Eliminace povodňových
průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových
opatření“, 4.1 „Zkvalitnění nakládání s odpady“
(odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných
územích, evropsky významných lokalitách a ptačích
oblastech), 4.2 „Odstraňování starých ekologických zátěží“
(realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních
lokalit i pro problémová území obsahující více než jedno
kontaminované místo), 6.2 „Podpora biodiverzity“,
6.3 „Obnova krajinných struktur“, 6.4 „Optimalizace
vodního režimu krajiny“ a 6.5 „Podpora regenerace
urbanizované krajiny“. Skutečně proplacená dotační
podpora v roce 2011 dosáhla 53,537 mil. Kč, z toho
v Ose 6 ve výši celkem 53,201 mil. Kč (oblast podpory
6.3 – 24,343 mil. Kč, 6.4 – 11,335 mil. Kč a 6.5 –
17,523 mil. Kč) a v Ose 4 ve výši 0,336 mil. Kč.

Operační programy Přeshraniční spolupráce
Lesy ČR byly v roce 2011 zapojeny do dvou Operačních
programů Přeshraniční spolupráce 2007–2013, a to: OPPS
Česká republika a Polská republika – v oblasti podpory
2.2.2 „Podpora rozvoje cestovního ruchu“ a dále OPPS
Svobodný stát Sasko a Česká republika – Cíl 3, Prioritní
osa 3 Zlepšení situace přírody a životního prostředí,
v oblasti podpory 2 „Opatření v oblasti protipovodňové
ochrany, vodního hospodářství a vodních staveb, ochrany
vodních toků“. Oba dotační programy Evropské unie jsou
financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF). V roce 2011 byly uskutečněny průběžné platby ve
výši 161,048 tis. EUR (OPPS Česká republika a Polská
republika – 131,306 tis. EUR; OPPS Svobodný stát Sasko
a Česká republika – 29,243 tis. EUR).

Čerpání dotací z fondů Evropské unie včetně případných
doplňkových národních zdrojů probíhá na základě smluv,
dohod či rozhodnutí, a to prostřednictvím akreditovaných
agentur pověřených řídícími orgány. Vlastní čerpání
podpory probíhá až po ukončení realizace akce nebo
průběžně po realizaci částí projektu na základě schválených
finančních harmonogramů akce.

Přehled projektů financovaných a spolufinancovaných
z fondů Evropské unie je uveden na webových stránkách
podniku v sekci pro odbornou veřejnost pod odkazem
Informace o finanční podpoře z Evropské unie.

Hospodářská úprava lesa
V roce 2011 byla dokončena tvorba lesních hospodářských
plánů (LHP) s platností od 1. 1. 2011. Jednalo se celkem
o 18 lesních hospodářských celků (LHC) u 15 organizačních
jednotek (OJ) Lesů ČR. Celková výměra pozemků určených
k plnění funkcí lesů (PUPFL) činila 147 764 ha. Orgánem
státní správy lesů bylo schváleno všech 15 LHP. Všech
15 LHP bylo vyhotoveno v souladu s platným informačním
standardem lesního hospodářství a bylo převzato do
informačního datového centra Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů, Brandýs nad Labem. Lesy ČR vynaložily na
tento ročník LHP celkem 65 070 747 Kč bez DPH, což činí
v přepočtu na 1 ha 436 Kč. Lesy ČR v roce 2011 podaly
žádosti o státní příspěvek na vyhotovení LHP v digitální
formě ve výši 44 329 200 Kč (300 Kč/ha). Z důvodu úpravy
podmínek pro poskytování příspěvků (zavedení pravidla
„de minimis“) byly žádosti zamítnuty a podnik žádný
příspěvek již neobdržel.

V roce 2011 byly ukončeny venkovní práce u LHP
s platností od 1. 1. 2012. Jednalo se celkem o 16 LHC
u 13 organizačních jednotek Lesů ČR. Celková výměra
činila 148 689 ha.

Obnova LHP je od ročníku s platností od 1. 1. 1998
zajišťována externími podnikatelskými subjekty. I v roce 2011
Lesy ČR vypsaly v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek veřejnou zakázku na zpracování LHP
s platností od 1. 1. 2013. Obdobně jako v předchozích
letech byl celý ročník LHP zařazen do jedné veřejné
zakázky, která byla členěna do 12 samostatných částí podle
OJ dotčených obnovou LHP. Do výběrového řízení tak bylo
zařazeno celkem 13 LHC v rámci 12 OJ na předběžné
výměře 135 351 ha.

O zpracování LHP s platností od 1. 1. 2013 projevilo zájem
celkem 14 subjektů, z toho 3 subjekty se poprvé ucházely
o vyhotovení LHP pro Lesy ČR. Dosažená průměrná cena
(aritmetický průměr vážený předběžnou plochou
jednotlivých LHC) z uzavřených smluv o dílo činila
427 Kč/ha bez DPH. Index změny ceny za LHP v roce 2011
proti roku 2010 činil 91,8.

Celková obnova LHP v různých fázích rozpracovanosti
probíhala v roce 2011 na 431 804 ha v rámci 47 LHC
u 40 OJ.

Podrobný seznam obnovovaných LHP v roce 2011 dle
jednotlivých LHC je uveden v tabulce a v přehledné mapě
obnovovaných LHP v roce 2011 – viz str. 32.
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Přehled rozpracovaných LHP v roce 2011
(kurzivou uvedeny předběžné plochy ještě neschválených LHP, tučně zvýrazněny LHC s různým spoluvlastnickým podílem ČR)

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

Český Krumlov Římov 1. 1. 2011 43

Děčín Telnice 1. 1. 2011 6 355

Dobříš Rožmitál 1. 1. 2011 5 631

Dobříš Sedlčany 1. 1. 2011 2 107

Frýdek-Místek Frýdek-Místek 1. 1. 2011 12 107

Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou 1. 1. 2011 11 401

Horšovský Týn Horšovský Týn 1. 1. 2011 12 417

Horšovský Týn Vrhaveč 1. 1. 2011 30

Janovice Janovice 1. 1. 2011 17 460

Kácov Kácov 1. 1. 2011 13 897

Klatovy Nepomuk 1. 1. 2011 4 812

Kraslice Kraslice 1. 1. 2011 19 385

Kraslice Sokolov 1. 1. 2011 619

Litvínov Litvínov 1. 1. 2011 14 319

Přeštice Spálené Poříčí 1. 1. 2011 6 856

Rychnov nad Kněžnou Rychnov 1. 1. 2011 8 113

Tábor Tábor 1. 1. 2011 9 638

Vodňany Čížová 1. 1. 2011 2 574

Součet za LHP od 1. 1. 2011 147 764

Bruntál Bruntál 1. 1. 2012 14 799

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

Černá Hora Rájec 1. 1. 2012 11 105

Černá Hora Tišnov 1. 1. 2012 9 721

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

Frýdlant v Čechách Frýdlant 1. 1. 2012 17 945

Horní Blatná Plešivec 1. 1. 2012 15 464

Horní Blatná Nejdek 1. 1. 2012 9 709

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

Ještěd Klokočka 1. 1. 2012 4 178

Konopiště Konopiště 1. 1. 2012 14 913

Mělník Doksy 1. 1. 2012 4 340

Mělník Újezd 1. 1. 2012 1 058

Město Albrechtice Město Albrechtice 1. 1. 2012 17 378

Nymburk Žehrov 1. 1. 2012 2 617

Strážnice Výzkum 1. 1. 2012 123

Součet za LHP od 1. 1. 2012 148 689

Choceň Choceň 1. 1. 2013 8 587

Choceň Polička 1. 1. 2013 5 952

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 1. 1. 2013 18 658

Ještěd Ještěd 1. 1. 2013 11 548

Kladská Cihelny 1. 1. 2013 1 883

Lužná Lužná 1. 1. 2013 9 033

Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou 1. 1. 2013 18 079

Přeštice Přeštice 1. 1. 2013 11 229

Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou 1. 1. 2013 8 658

Stříbro Plzeň 1. 1. 2013 2 050

Třeboň Třeboň 1. 1. 2013 16 672

Toužim Žlutice 1. 1. 2013 11 559

Vítkov Vítkov 1. 1. 2013 11 443

Součet za LHP od 1. 1. 2013 135 351

Celkem 431 804
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V roce 2011 evidovaly Lesy ČR 135 LHC s platným LHP.
Z toho 6 LHC bylo evidováno jako tzv. spoluvlastnické
s určitým podílem státního vlastnictví, 7 LHC převzal podnik
do správy v rámci nákupu nebo směn majetků a 2 LHC byly
vytvořeny nad pronajatým majetkem, kde veškerou činnost
zajišťují lesní závody.

Nejvýznamnější změnou v oblasti vyhotovení LHP v roce 2011
bylo vyhotovení mapy podsouborů lesních typů v rámci
obnovy LHP s platností od 1. 1. 2011.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem
provedl stejně jako v roce 2010 externí kontrolu kvality
vyhotovení LHP Lesů ČR na třech LHC. Jednalo se
o LHC Hluboká nad Vltavou, LHC Kácov a LHC Podkrkonoší.
Kontrola na jednom LHC objevila závažné systematické
chyby, které byly odstraněny ještě před předložením návrhu
LHP schvalujícímu orgánu státní správy lesů. V externích
kontrolách se bude pokračovat i v roce 2012.

Lesy ČR stejně jako v letech předchozích zajišťovaly
aktualizaci digitální podoby hranic organizačních jednotek.
Výstupem z této činnosti je přehledná mapa organizační
struktury – viz str. 8. Potvrzením funkčnosti grafického
datového skladu (GrDS) je mapa zachycující aktuální stav
majetku, který spravovaly Lesy ČR k 31. 12. 2011 –
viz str. 8.

Na základě výsledků pilotního ověření využitelnosti
technologie GPS v roce 2010 vyhlásil podnik v roce 2011
výběrové řízení na nákup aparatur GPS a na vyhotovení
obslužného softwaru.

Lesnická inspekce
Od roku 2007 bylo u Lesů ČR zavedeno periodické
zjišťování stavu lesa (lesních ekosystémů) a dlouhodobých
výsledků hospodaření formou prověrek dlouhodobého
hospodaření. Uvedené činnosti jsou zabezpečovány
pracovníky odboru Iesnické inspekce (OLI).

Výsledky zjištění jsou využívány zejména při
zprostředkování zpětné vazby o účinnosti a důsledcích
řídících procesů a zajištění přímé informace krajských
ředitelství a úseku výrobně technického ředitele
o konkrétních výsledcích lesnického hospodaření
jednotlivých organizačních jednotek ve srovnání se
standardem Lesů ČR.

Prověrky dlouhodobých výsledků v péči o stav lesa jsou
spolu se zkouškami OLH významným prvkem systému
udržujícího odbornou úroveň lesnického hospodaření
podniku. Podílejí se na prevenci před riziky vyplývajícími
z nedodržování legislativních úprav, přispívají
k jednotnému, standardnímu postupu zaměstnanců
Lesů ČR ve vztahu k orgánům státní správy lesního
hospodářství, a napomáhají tak udržovat prestiž lesnického
hospodaření ve státních lesích.

Během období od roku 2007 do roku 2011 bylo
podrobeno lesnické inspekci celkem 70 LHC a jejich částí,
tj. více než 50 % současného celkového počtu LHC
obhospodařovaných Lesy ČR. Celkem se jednalo
o 457 revírů a terénní pochůzky se týkaly 12 321 JPRL
(jednotka prostorového rozdělení lesa).

Výsledky hodnocení jsou zveřejněny na webových
stránkách podniku www.lesycr.cz.
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Přehled průměrných výsledků lesnické inspekce dle KŘ (LZ) 2007–2011

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

913 Šumperk 1,60 1,63 1,56 54 6

911 Frýdek-Místek 1,61 1,53 1,71 43 5

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

915 Zlín 1,67 1,73 1,61 17 3

006 LZ Konopiště 1,79 2,01 1,55 1 1

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

009 LZ Kladská 1,86 1,87 1,85 2 1

916 Brno 1,87 1,92 1,83 10 1

937 Hradec Králové 1,89 2,01 1,74 31 3

011 LZ Dobříš 1,91 2,01 1,81 13 4

919 Choceň 1,92 2,05 1,76 28 4

932 Karlovy Vary 1,92 1,95 1,87 30 4

921 Brandýs nad Labem 1,93 1,94 1,93 32 6

930 Plzeň 1,95 1,96 1,91 51 7

004 LZ Židlochovice 2,03 2,30 1,73 8 2

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

1,85 1,92 1,77 457 70
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Výsledky administrativních prověrek lesnické inspekce dle KŘ (LZ) 2007–2011

Číslo Okruh/KŘ-LZ Váha 911 913 918 915 009 928 916 921 932 930 011 937 006 919 004 933 Prů-
měr
LHC

4.1.2.1 MCVT 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4.1.3.8 Využití těžebních

možností 2 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,12

4.1.3.6 Dodržování obnovní

doby a obmýtí 1 1,60 1,50 1,25 1,33 1,00 1,57 1,00 1,50 1,75 1,71 1,25 1,33 1,00 1,25 3,50 1,57 1,52

4.1.1.4 Vedení evidence

na úseku ochrany

lesa a myslivosti 1 1,40 1,17 1,38 1,00 1,00 1,38 2,50 1,50 1,25 2,00 1,75 1,83 1,00 2,38 2,00 1,86 1,58

4.1.3.4 Mýtní úmyslné

těžby v porostech

do 80 let 1 1,60 1,00 1,38 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,86 1,00 3,00 1,00 3,25 1,00 3,14 1,73

4.3 Vybrané

ekonomické

ukazatele 2 1,63 1,51 1,62 1,50 1,88 1,99 1,72 1,89 2,12 1,92 1,94 1,67 1,91 1,50 2,00 1,80

4.1.1.3 Vedení PE a PUPFL 2 1,20 1,17 1,56 2,00 3,00 1,63 2,50 1,83 1,63 1,79 2,50 1,50 1,00 2,38 1,50 2,71 1,81

4.1.3.7 Plocha první obnovy 1 1,60 2,25 1,50 1,33 2,00 2,00 1,00 1,67 1,75 2,21 1,50 2,67 4,00 1,38 2,50 2,00 1,88

4.1.2.2 Minimální plošný

rozsah výchovných

zásahů v porostech

do 40 let věku 3 1,00 1,00 1,75 2,50 1,00 1,88 3,25 2,50 1,00 1,64 1,00 3,00 4,00 1,75 4,00 2,71 1,90

4.1.1.2 Vedení ERM 1 2,30 1,83 2,00 1,67 2,00 2,13 1,00 1,83 2,00 2,50 2,75 1,67 2,00 2,50 2,00 2,29 2,11

4.1.3.1 Podíl přirozené

obnovy 2 1,50 2,00 1,94 1,00 1,00 2,63 2,50 2,42 2,25 2,07 3,50 1,83 3,00 2,00 1,50 3,00 2,22

4.1.3.3 Využití genových

základen 1 1,40 1,67 1,80 2,67 2,17 1,00 3,67 2,50 3,00 2,00 2,00 1,33 2,00 3,00 2,24

4.1.3.2 Nezdar zalesnění 2 2,00 2,25 2,44 1,33 1,00 2,00 2,50 2,58 1,75 1,64 3,25 1,67 3,00 1,88 3,00 3,29 2,26

4.1.2.3 Minimální podíl

MZD při obnově 3 2,20 2,25 1,50 1,50 4,00 2,50 1,00 1,75 4,00 2,29 1,75 2,00 1,00 2,13 2,50 3,57 2,30

4.1.1.1 Vedení LHE 2 2,00 1,92 1,88 2,17 2,00 2,13 1,75 2,25 1,88 2,57 2,75 2,67 2,00 3,13 2,50 3,00 2,32

4.1.3.5 Limity těžeb

omezených 1 1,00 2,50 2,88 4,00 4,00 3,57 4,00 2,25 4,00 4,00 3,25 4,00 4,00 4,00 3,14 3,18

Kancelář 1,53 1,63 1,68 1,73 1,87 1,89 1,92 1,94 1,95 1,96 2,01 2,01 2,01 2,05 2,30 2,53 1,92

Výsledky venkovních prověrek lesnické inspekce dle KŘ (LZ) 2007–2011

Číslo Okruh/KŘ-LZ Váha 006 913 918 915 911 004 937 928 919 011 916 009 932 930 921 933 Prů-
měr
LHC

4.2.4 Obnovní postupy 2 1,33 1,24 1,32 1,38 1,35 1,21 1,25 1,37 1,25 1,51 1,56 1,56 1,42 1,37 1,48 1,40 1,36

4.2.8 Vedení provozních

evidencí 2 1,75 1,21 1,68 1,31 1,37 1,62 1,50 1,52 1,54 1,64 2,00 1,39 1,55 1,81 1,45 1,53

4.2.3 Výchova PÚ 40+ 2 1,30 1,48 1,46 1,38 1,57 1,74 1,47 1,60 1,63 1,67 1,67 1,59 1,74 1,66 1,86 1,90 1,63

4.2.5 Ochrana lesa 3 1,17 1,61 1,46 1,54 1,71 1,55 1,68 1,58 1,69 1,60 1,95 1,78 2,03 1,82 1,77 1,84 1,68

4.2.1 Obnova a zalesnění 3 1,33 1,59 1,50 1,41 1,54 1,77 1,68 1,71 1,69 1,78 1,75 1,95 1,88 1,95 1,99 2,10 1,75

4.2.7 Stav a údržba

dopravní sítě 1 1,33 1,59 1,87 1,90 1,88 2,02 1,89 1,76 1,95 1,89 2,20 1,75 1,80 1,89 2,00 1,92 1,86

4.2.2 Zajištění lesních

porostů 3 1,70 1,72 1,48 1,38 2,05 1,58 1,77 2,09 1,77 1,82 1,63 1,58 2,09 1,96 1,97 2,28 1,87

4.2.3 Výchova –

prořezávky 3 1,80 1,70 1,79 1,95 1,84 1,95 1,82 1,88 1,91 2,07 1,79 2,09 1,95 2,16 2,03 2,23 1,95

4.2.3 Výchova PÚ -40 3 1,70 1,67 1,87 1,80 1,77 1,96 2,00 2,06 2,01 2,01 1,86 2,09 2,04 2,36 2,12 2,06 1,99

4.2.6 Stav a údržba

rozdělovací sítě 1 2,50 1,56 1,61 2,46 1,95 2,17 2,74 1,77 2,49 2,35 2,65 2,00 2,11 1,92 2,26 1,82 2,01

Venek 1,55 1,56 1,59 1,61 1,71 1,73 1,74 1,76 1,76 1,81 1,83 1,85 1,87 1,91 1,93 1,96 1,77
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Za účelem naplňování veřejného zájmu podnik postupně zpracoval a schválil několik koncepčních dokumentů, jež jsou
postupně aktualizovány a naplňovány. Program trvale udržitelného hospodaření v lesích (1997, 2000) se týká zejména
zajištění vlastní existence lesa a zlepšení jeho stavu. Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u LČR
na období 2010–2019 slouží v souladu se svým názvem k zajišťování ochrany genových zdrojů lesních dřevin. U této
tematiky se jedná již o třetí, navazující koncepční materiál.

V roce 2011 byl vydán Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR, který je aktualizovaným původním
Programem 2000. Aktualizovaný dokument je zveřejněn na webu a umožňuje i zapojení široké veřejnosti ke sbírání námětů
realizovatelných v rámci tohoto programu.

Program 2020

Náklady na realizaci Programu 2020 za léta 2007–2011

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Celkové náklady (tis. Kč) 23 838 58 530 60 857 33 493 55 601

Výdaje na realizaci Programu 2020 v roce 2011 dle jednotlivých druhů činností

Druhy činností tis. Kč %

Lesní arboreta a památné stromy 0 0,0

Budování studánek 1 305 2,3

Údržba památných objektů a staveb 1 421 2,6

Odpočinkové a vyhlídkové objekty pro veřejnost 11 596 20,9

Informační systémy pro veřejnost 3 138 5,6

Budování a opravy cest, tras a parkovišť pro veřejnost 11 941 21,5

Estetické úpravy lesů, parků a krajiny 1 748 3,1

Péče o vodní zdroje 5 292 9,5

Péče o biodiverzitu lesů a krajiny 1 832 3,3

Péče o drobné objekty pro veřejnost 7 065 12,7

Potlačování invazních druhů rostlin 1 031 1,9

Speciální programy pro veřejnost 722 1,3

Ostatní akce pro veřejnost 8 510 15,3

Program 2020 celkem 55 601 100

V roce 2011 bylo podnikem vynaloženo nejvíce finančních prostředků na výstavbu a údržbu odpočinkových a vyhlídkových
a dalších drobných objektů pro veřejnost (18 661 tis. Kč) a na budování a opravy cest, turistických tras, parkovišť
a informačních systémů pro veřejnost (15 079 tis. Kč) Mezi další významné činnosti podniku při realizaci Programu plnění cílů
veřejného zájmu patří péče o vodní zdroje, studánky (6 597 tis. Kč), péče o druhovou pestrost lesů a krajiny (1 832 tis. Kč),
estetické úpravy lesů, parků a krajiny (1 748 tis. Kč) a údržba památných objektů a staveb v lesích a krajině (1 421 tis. Kč).

Celkem bylo v roce 2011 podnikem na všechny druhy činností pro veřejnost realizované v rámci Programu 2020 vynaloženo
55 601 tis. Kč.

Naplňování veřejného zájmu
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Spolupráce s nevládními organizacemi

Klub českých turistů
V roce 1998 podepsaly Lesy ČR s Klubem českých turistů
(KČT) smlouvu, která upravuje vztah mezi oběma subjekty
a deklaruje osvětové působení obou organizací na
návštěvníky lesa ve smyslu ohleduplného vztahu k přírodě
a vzájemnou spolupráci při naplňování rekreační funkce
lesa. V roce 2011 se obě strany zavázaly k pokračování
spolupráce v podobě podpory značení turistických tras,
čímž Lesy ČR dlouhodobě přispívají k rozvoji turismu
v České republice.

Český svaz ochránců přírody
V rámci spolupráce s Českým svazem ochránců přírody
(ČSOP) se každoročně realizuje několik desítek konkrétních
projektů ochrany biodiverzity v lesích (např. opatření
k ochraně ohrožených druhů lesních dřevin, bylin, pěvců,
dravců a sov, netopýrů, mapování cenných lesních
mokřadů a vodních toků), dále projekty v oblasti podpory
záchranných stanic pro zraněné a handicapované živočichy
a projekty v oblasti ekologické osvěty, výchovy a vzdělávání.
Lesy ČR v roce 2011 podpořily aktivity ČSOP celkovou
částkou 3,800 mil. Kč.

Česká společnost ornitologická
V roce 2011 probíhala spolupráce s pobočkami České
společnosti ornitologické s finanční podporou ze strany
Lesů ČR ve výši 100 tis. Kč.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Podnik v roce 2011 podpořil aktivity Biosférické rezervace
Dolní Morava, o. p. s., jejímž je zakladatelem, celkovou
částkou 400 tis. Kč.

V roce 2011 se Lesy ČR staly spoluzakladatelem obecně
prospěšné společnosti Lesnický park Křivoklátsko, pečující
o stejnojmenný lesnický park založený v roce 2010. Dne
11. 5. 2011 byl za spoluúčasti podniku založen další
lesnický park – Lesnický park Bezděz.

Ochrana přírody a krajiny
Lesy ČR jsou nejvýznamnějším správcem chráněných území
v České republice. V lokalitách se zvýšeným zájmem
ochrany přírody hospodaří s ohledem na jednotlivé
kategorie územní ochrany, na výskyt zvláště chráněných
druhů, cenných biotopů i dalších významných přírodních
a kulturních fenoménů. Více než 30 % výměry pozemků,
k nimž má podnik právo hospodařit, je součástí chráněných
krajinných oblastí (CHKO). Další 3 % výměry se nacházejí
v maloplošných zvláště chráněných územích, tj. v národních
přírodních rezervacích, národních přírodních památkách,
přírodních rezervacích a přírodních památkách.

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

Ochranné podmínky zvláště chráněných území i ptačích
oblastí představují trvalé omezení plnění produkční funkce
lesů. Přesto podnik není příjemcem žádných nárokových
příspěvků na hospodaření na těchto územích. Podnik se
dále dlouhodobě aktivně podílí na záchraně a podpoře
vybraných skupin organismů, zejména přirozeně vzácných
druhů dřevin, dravců a sov, lesních kurů, pěvců atd., a to
jak ve zvláště chráněných územích, tak mimo ně.

Bezzásahová území a jejich monitoring
V roce 2011 pokračovalo naplňování smlouvy mezi Lesy ČR
a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o spolupráci při
vymezování bezzásahových území v lesích a jejich
monitoringu. Proběhla přípravná jednání týkající se
potenciálních nových lokalit. Přehled vymezených
bezzásahových území ke dni 31. 12. 2011 a výsledky
prvního monitoringu jsou zveřejněny na webu podniku.
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Podpora mimoprodukčních funkcí lesů –
vnější zdroje
V rámci „Programu péče o krajinu“ Ministerstva životního
prostředí byly v roce 2011 prostředky na opatření ve zvláště
chráněných územích, ptačích oblastech a evropsky
významných lokalitách poskytovány příslušným orgánům
ochrany přírody, které uzavíraly s dotčenými vlastníky
smlouvy o dílo na konkrétní opatření k podpoře druhové
rozmanitosti na těchto územích. Na pozemcích s právem
hospodařit Lesů ČR se jednalo o opatření v celkové výši
2,170 mil. Kč. V rámci „Programu obnovy přirozených
funkcí krajiny“ Ministerstva životního prostředí bylo v roce
2011 obdobně čerpáno 0,529 mil. Kč.

Na opatření v lokalitách mimo tato území obdržel podnik
v roce 2011 přímé dotace z Programu péče o krajinu
v celkové výši 0,287 mil. Kč.

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

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – 500 156 ha,
z toho porostní půda 480 360 ha (36,8 % z výměry
porostní půdy spravované Lesy ČR).

Ochranná pásma vodních zdrojů (bez ochranných
pásem vodárenských nádrží) zaujímají celkovou plochu
144 000 ha (11 % z výměry porostní půdy spravované
Lesy ČR), z toho ochranná pásma 1. stupně 5 800 ha.

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
minerálních vod se nacházejí na více než 63 000 ha
(4,8 % z výměry porostní půdy spravované Lesy ČR),
z toho ochranná pásma 1. stupně 2 800 ha.

Vyčíslení průměrné společenské sociálně-ekonomické
hodnoty funkcí lesů
Vyčíslení průměrné společenské sociálně-ekonomické
hodnoty funkcí lesů vyplývající z projektu NAZV
č. QH 71296 řešeného v současné době (Šišák a kol., 2008)
je následující:

Hodnota dřevoprodukční funkce lesů dosahuje
7 800 Kč/ha ročně a 389 850 Kč/ha celkově
(kapitalizovaná hodnota lesní úrokovou mírou na úrovni
2 %) s možnou podrobnější diferenciací podle SLT.
Hodnota funkce lesů, chovu zvěře a myslivosti ve volných
honitbách (tj. mimo intenzifikovanou funkci v oborách
a bažantnicích) dosahuje 170 Kč/ha ročně a 8 500 Kč/ha
lesní půdy celkově.
Hodnota funkce produkce lesních plodin
(„nedřevoprodukční funkce“) činí 1 315 Kč/ha ročně
a 65 750 Kč/ha celkově s diferenciací podle lesních
plodin (průměrné hodnoty v borůvkových a brusinkových
lesních typech dosahují 4 944 Kč/ha ročně
a 247 200 Kč/ha celkově).
Hodnota funkce lesů vázání uhlíku dosahuje 1 000 Kč/ha
lesní půdy věnované produkci dřeva pro společenskou
spotřebu, 50 000 Kč/ha celkově.
Hodnota hydrických funkcí lesů dosahuje v případě
redukce maximálních průtoků 480–1 360 Kč/ha ročně
a 23 800–67 800 Kč/ha celkově (v závislosti na
geomorfologických poměrech, náhradním půdním krytu
a společenské naléhavosti). V případě zvýšení
minimálních průtoků se hodnoty pohybují na úrovni
540–4 180 Kč/ha ročně a 26 900–209 000 Kč/ha celkově
(podle náhradního půdního krytu a společenské
naléhavosti). V případě kvality vody se hodnoty pohybují
podle náhradního půdního krytu od minimálních hodnot
až po 9 300 Kč/ha ročně a 465 000 Kč/ha celkově
(v ochranných pásmech zdrojů pitné vody a akumulace
podzemních vod s vysokou společenskou naléhavostí).
Hodnota půdoochranných funkcí lesů činí v případě
introskeletové eroze 150 000–250 000 Kč/ha celkově,
v případě zanášení vodních toků a nádrží se pohybuje
podle půdního krytu, srážkových a půdních poměrů od
minimálních hodnot až po maximum 36 420 Kč/ha ročně
a 1 818 600 Kč/ha celkově.
Hodnota zdravotně-hygienických funkcí lesů dosahuje
2 570 Kč/ha ročně a 128 650 Kč/ha celkově s možnou
diferenciací podle návštěvnosti (lesy příměstské, lesy se
zvýšenou zdravotně-rekreační funkcí, lesy lázeňské
a lesy kolem turistických tras 7 520 Kč/ha ročně,
resp. 376 050 Kč/ha celkově).
Hodnota kulturně-naučných funkcí lesů činí v základě
pro lesy hospodářské 2 180 Kč/ha ročně a 109 150 Kč/ha
celkově, avšak v NPR dosahuje cena daných funkcí
7 095 Kč/ha ročně a 354 750 Kč/ha celkově při
průměrném stupni přirozenosti lesních porostů.

Zdroj: ŠIŠÁK, L. et al. Výroční zpráva 2008: Projekt NAZV č. QH71296
„Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování
lesů“. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská a lesnická univerzita v Praze,
Fakulta lesnická a dřevařská, 2008. 94 s. ISBN neuvedeno
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Investiční činnost v roce 2011
Objem celkových vložených investičních prostředků dosáhl
v roce 2011 výše 1 194,137 mil. Kč, což činí 91 %
z plánovaného objemu 1 315 mil. Kč. Vlastní zdroje
představovaly částku 942,130 mil. Kč (tj. 78,9 %), dotace
a prostředky z veřejného rozpočtu 180,237 mil. Kč
(tj. 15,1 %), na investiční akce Programu 2020 bylo
vynaloženo 34,165 mil. Kč (2,9 %) a ostatní zdroje činily
37,605 mil. Kč (tj. 3,1 %) z celkového objemu investičních
prostředků.

Investice v roce 2011 podle zdroje financování –
skutečnost

Zdroj financování mil. Kč %

Vlastní zdroje 942,130 78,9

Dotace, veřejný rozpočet 180,237 15,1

Vlastní zdroje – Program 2020 34,165 2,9

Ostatní zdroje 37,605 3,1

Celkem 1 194,137 100

Investice do nehmotného a hmotného majetku

Přehled dle druhu majetku mil. Kč %

Nehmotný majetek 202,711 17,0

– z toho: LHP 73,246 6,1

SW 114,133 9,6

ostatní nehmotný 13,280 1,1

studie území 2,052 0,2

Hmotný majetek 991,427 83,0

– z toho: stavební práce 859,622 72,0

stroje a zařízení 68,582 5,7

pozemky 59,041 4,9

ostatní 4,181 0,4

Celkem 1 194,137 100

Investice do nehmotného majetku činily 202,711 mil. Kč
(tj. 17,0 % z celkového objemu investic), z toho nejvíce
činily investice do pořízení podnikového softwaru –
114,133 mil. Kč.

Do hmotného majetku bylo investováno celkem
991,427 mil. Kč (tj. 83,0 % z celkového objemu investic).
Z toho investice na stavební práce činily 859,622 mil. Kč,
na stroje a zařízení 68,582 mil. Kč, investice na nákupy
pozemků a ostatní záležitosti spojené s investiční výstavbou
nebo arondacemi lesních komplexů činily 59,041 mil. Kč.

Čerpání stavebních investic dle statistické klasifikace

Klasifikace stavebních investic mil. Kč %

Projektová dokumentace HB 9,880 1,2

Projektová dokumentace ostatní 0,963 0,1

Projektová dokumentace lesní cesty 20,807 2,4

Projektová dokumentace lesní školky 0 0

Projektová dokumentace man. sklady 0 0

Projektová dokumentace sklady a dílny 0,001 0,0

Projektová dokumentace vodní nádrže 2,290 0,3

Projektová dokumentace byty 0,109 0,0

Projektová dokumentace AB 0,607 0,1

Projektová dokumentace PŠ HB 17,699 2,1

Projektová dokumentace PŠ ostatní 0,010 0,0

Projektová dokumentace PŠ lesní cesty 2,222 0,3

Projektová dokumentace PŠ byty 0 0

Projektová dokumentace PŠ AB 0 0

Projektová dokumentace Projekty EU 8,788 1,0

Lesní cesty 416,807 48,4

Lesní školky 0,324 0,0

Man. sklady 0 0

Sklady a dílny 0,616 0,1

LTM + HB … HB 132,409 15,4

LTM + HB … LTM 0 0

LTM + HB … strže a sanace 4,816 0,6

Vodní nádrže 31,944 3,7

Byty, revíry 4,380 0,5

Administrativní budovy 10,746 1,3

Ostatní stavby včetně zemníků 10,781 1,3

P 2020 34,165 4,0

PŠ HB 96,427 11,2

PŠ Ostatní stavby 1,314 0,2

PŠ Lesní cesty 30,522 3,5

PŠ Byty 0 0

PŠ Administrativní budovy 0 0

Projekty EU – realizace 20,994 2,3

Stavební investice celkem 859,622 100

Investiční výstavba
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Čerpání stavebních investic dle druhů
pro lesní hospodářství

Stavební práce mil. Kč %

Lesní cesty včetně dokumentace 470,358 54,7

Bytová výstavba 4,489 0,5

Provozní budovy a stavby 12,294 1,4

Vodní hospodářství 295,465 34,4

Projekty EU 29,782 3,5

Program 2020 34,165 4,0

Ostatní stavby 13,069 1,5

Celkem 859,622 100

Do pozemních a inženýrských staveb bylo investováno
859,622 mil. Kč, přičemž největší objem 470,358 mil. Kč
(tj. 54,7 %) byl investován do výstavby a rekonstrukcí
lesních cest. Druhý největší objem ve výši 295,465 mil. Kč
(tj. 34,4 %) byl investován do vodohospodářských staveb
na zvýšení ochrany území před povodněmi a na prevenci
a odstranění povodňových škod. Přes 80 % objemu
finančních prostředků tedy bylo investováno do staveb
realizovaných především ve veřejném zájmu.

Čerpání investic na stroje a zařízení
dle statistické klasifikace

Stroje a zařízení mil. Kč %

Odvozní soupravy 0 0

Nákladní auta 1,407 1,9

Osobní auta – terénní 5,462 7,4

Osobní auta – mimo terénní 39,645 54,5

Speciální lesnické stroje 0,167 0,2

Traktory vč. lesnické nástavby 4,636 6,4

Přívěsy a návěsy 0,766 1,1

Zemědělské a školkařské stroje 0,280 0,4

Nakladače 0,378 0,5

Výpočetní technika vč. tiskáren 2,302 3,2

Kopírovací stroje 0,040 0,1

Telekomunikační technika 0,799 1,1

Elektronické zabezpečení staveb 0,328 0,5

Kovoobráběcí stroje 0 0

Dřevoobráběcí stroje 0,800 1,1

Manipulační a expediční linky 0,876 1,2

Televizory, foto, videa 0,055 0,1

Mrazírenská technologie 0 0

Ostatní jinde neuvedené stroje 10,641 14,5

Stroje celkem 68,582 94,2

Ostatní zařízení + DHM 4,185 5,8

Celkem stroje a zařízení 72,767 100

Plnění strojních investic včetně ostatních zařízení za
rok 2011 činilo 72,767 mil. Kč. Největší objem finančních
prostředků ve výši 39,645 mil. Kč (tj. 54,5 %) byl
investován do nákupu osobních silničních automobilů.

Program 2020 – investiční akce

Druhy činností mil. Kč %

Lesní arboreta 0,000 0

Památné, okrasné a jiné dřeviny 0,001 0

Úpravy vodních toků, nádrží 2,743 8,0

Studánky 1,305 3,8

Podpora ohrožených druhů organismů 0,008 0,0

Památné objekty a stavby 1,421 4,2

Terénní úpravy 0,000 0

Odpočinkové a vyhlídkové objekty 11,596 33,9

Budování tábořišť pro veřejnost 0,000 0

Sanace invazních rostlin 0,000 0

Budování informačních systémů

pro veřejnost 1,846 5,4

Cesty, trasy, parkoviště 7,172 21,1

Ostatní jinde neuvedené 8,073 23,6

Celkem 34,165 100

Na akce Programu 2020 pro zajištění veřejného zájmu
v lesích bylo v roce 2011 vynaloženo z celkového
objemu 55,601 mil. Kč celkem 34,165 mil. Kč na akce
investičního charakteru.

V rámci investiční výstavby se v roce 2011 uskutečnila další
část realizace především drobných dřevostaveb, které slouží
veřejnosti při pobytu v lesích spravovaných Lesy ČR.
Největší objem investičních prostředků byl vložen do
výstavby odpočinkových a vyhlídkových objektů a na
budování turistických cest, tras a parkovišť včetně budování
informačních systémů pro veřejnost.
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Přehled investic do majetku ve správě Lesů ČR dle krajů (mil. Kč)

Kraj Celkem Stroje a zařízení Stavby Z toho LC

Moravskoslezský 184,808 8,019 145,165 80,897

Olomoucký 104,207 5,225 72,158 34,261

Zlínský 113,808 5,063 91,109 28,794

Jihomoravský 80,260 7,559 54,915 29,526

Vysočina 67,542 3,669 51,130 27,435

Pardubický 51,442 2,896 36,219 24,845

Středočeský 85,563 8,080 52,782 33,746

Jihočeský 127,614 8,505 92,003 82,659

Plzeňský 57,242 3,648 35,521 20,878

Karlovarský 68,380 8,770 36,331 20,657

Ústecký 82,755 3,021 65,535 31,519

Liberecký 108,447 2,790 85,368 38,487

Královéhradecký 62,070 5,524 41,389 16,653

Celkem 1 194,137 72,767 859,622 470,358
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Lesy ČR vykonávají správu určených drobných vodních toků
a bystřin jako jednu z mimoprodukčních funkcí lesa.
K 31. 12. 2011 spravovaly více než 39 tis. km vodních toků
a 678 malých vodních nádrží s celkovou zatopenou
plochou přes 580 ha. K výraznému nárůstu délky vodních
toků a počtu nádrží oproti roku 2010 došlo transformací
Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS).

Péče o vodní toky u Lesů ČR představuje správu
vodohospodářského majetku souvisejícího s vodními toky
v pořizovací hodnotě 5,2 mld. Kč (zejména úpravy vodních
toků, objekty hrazení bystřin a strží, protipovodňová
opatření, vodní nádrže atd.). Nárůst hodnoty majetku
oproti roku 2010 byl způsoben transformací ZVHS. Správu
vodních toků zajišťovalo 6 Správ toků s územní působností
dle oblastí povodí, metodicky řízených odborem vodního
hospodářství na Ředitelství LČR.

V roce 2011 probíhaly v Lesích ČR na úseku vodního
hospodářství činnosti zaměřené zejména na:

procesy související s transformací ZVHS (převzetí správy
vodních toků, vodohospodářského, provozního
a ostatního majetku či pozemků),
řešení povodňových situací v roce 2011,
odstraňování povodňových škod z předešlých let
(2009 a 2010),
realizaci investičních i neinvestičních akcí zaměřených na
protipovodňovou ochranu, protierozní opatření a rovněž
akce veřejného zájmu dle § 35 lesního zákona,
další činnosti zaměřené na výstavbu a obnovu vodních
nádrží, péči o břehové porosty, revitalizace v minulosti
nevhodně upravených vodních toků, na mimoprodukční
funkce lesa, podporu ohrožených druhů organismů,
likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin apod.

Příkazem ministra zemědělství č. 27/2010 bylo rozhodnuto
o transformaci ZVHS. V důsledku tohoto rozhodnutí Lesy
ČR převzaly od ZVHS více než 14 tis. km správy vodních
toků a s tím související majetek na vodních tocích. V rámci
souběžného zpřesňování Centrální evidence vodních toků
došlo k celkovému nárůstu délky spravovaných vodních
toků na 39 tis. km. Na základě „Smlouvy o bezúplatném
převodu příslušnosti hospodařit s majetkem, právy
a závazky a jejich převzetí do práva hospodařit“ probíhalo
od začátku roku 2011 mezi ZVHS a Lesy ČR postupné
předávání (převod) a převzetí majetku ZVHS, a to
prostřednictvím příslušných protokolů. Dne 30. 12. 2011 byl
vyhotoven a podepsán závěrečný Souhrnný protokol, který
je výčtem všech protokolů a tvoří přílohu výše uvedené
smlouvy. Celková pořizovací hodnota převzatého majetku
činí přes 2,4 mld. Kč (z čehož podstatnou část tvoří
tzv. „vodohospodářský majetek“ v hodnotě 2,2 mld. Kč).

Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy,
rekonstrukce a investice) byly financovány především
z vlastních zdrojů podniku a z dotačních prostředků.
Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zájmu
dle § 35 lesního zákona, o finance ze státního rozpočtu na
programy Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před
povodněmi II.“ (PPO) a „Podpora na odstraňování
povodňových škod na státním vodohospodářském
majetku“ dle § 102 vodního zákona. Dále byly využívány
„Operační program Životní prostředí“ a „Program rozvoje
venkova“ z fondů EU. Na opatření na drobných vodních
tocích v některých konkrétních případech přispívají i kraje.
Činnosti prováděné v souvislosti se správou toků jsou
nekomerčního charakteru a ve vztahu k celkovým
vynakládaným finančním prostředkům nepřinášejí prakticky
žádný zisk. Tržby získané za platbu k úhradě správy vodních
toků Lesů ČR činily necelých 13 mil. Kč.

Vodní hospodářství
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Na činnosti související se správou toků a vodním hospodářstvím podnik vynaložil 723,2 mil. Kč, z čehož výdaje investičního
charakteru činily 318,2 mil. Kč. Z tohoto objemu investic představují 165,4 mil. Kč vlastní prostředky. Na výkon správy toků,
péči o břehové porosty a opravu a údržbu základních prostředků hrazení bystřin bylo použito 405,0 mil. Kč, z toho
z vlastních prostředků 366,0 mil. Kč. Na odstranění povodňových škod bylo celkově vynaloženo 252,3 mil. Kč,
z toho z vlastních prostředků 183,8 mil. Kč. V uvedených objemech jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se správou toků.

Strukturu financování vodního hospodářství v roce 2011 ukazuje následující tabulka:

Úplné náklady na vodní hospodářství v roce 2011 (mil. Kč)

Lesy ČR Vlastní zdroje Dotace Z toho povodňové škody
celkem celkem Vlastní zdroje Dotace

Investice 165,4 152,8 75,9 39,2

Neinvestice 366,0 39,0 107,9 29,3

Celkem 531,4 191,8 183,8 68,5

Územní působení Správ toků Lesů ČR

0 20 40 60 80 100 km

hranice krajů

oblasti povodí

sídlo Správy toků

sídlo detašovaného pracoviště
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Podrobněji k provedeným opatřením v jednotlivých
povodích:
V roce 2011 bylo na Správě toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku hlavní činností stále odstraňování
následků povodní z června roku 2009 a hlavně z května
2010. K nejrozsáhlejším dokončeným akcím na Jesenicku
patří Lánský potok v km 11,600–12,177, Priessnitzův potok
v km 0,200–0,800, Červený potok v km 2,000–5,186,
I. etapa, Stříbrný potok v km 0,000–1,800, I. etapa
a Levostranný přítok Bělé v km 21,2, na Novojičínsku pak
Jičínka v km 20,500–23,550 a 10,400–12,900 a Zrzávka
v km 1,500–4,200, na Frýdecko-Místecku úpravy na Satině
v km 3,350 a oprava pěti kamenných stupňů na Čeladence.

Mimo výše uvedené odstraňování povodňových škod byla
správou toků realizována řada komplexních preventivních
protipovodňových opatření, z nichž mezi nejvýznamnější
patří opatření na tocích Zrzávka, Jičínka, Skorošický,
Vojtovický a Čeladenka. V průběhu roku 2011 byly
dokončeny akce Čeladenka v km 3,057–3,942 a Říčka
v Janovicích v km 0,500–1,710. Realizací uvedených
opatření je výrazně zvýšena bezpečnost obyvatel a majetku
v případě povodňových stavů.

Bylo ukončeno též 8 staveb realizovaných ve veřejném
zájmu dle § 35 lesního zákona, např. na vodních tocích
Podolský, Kopytnice a Hrozský.

V územní působnosti Správy toků – oblast povodí Dyje
se sídlem v Brně se v roce 2011 vyskytly lokální povodně
v Jihomoravském kraji v okolí Letovic a Podhradí nad Dyjí,
na Vysočině v okolí obce Trnavy a v Pardubickém kraji
v obci Svojanov. Zvýšené průtoky však nezpůsobily
významnější škody, vzniklé byly následně odstraněny.

V roce 2011 bylo dokončeno 6 akcí spolufinancovaných
z programu „Podpora prevence před povodněmi II.”,
z nichž nejvýznamnější je poldr Březinka na Třebíčsku v obci
Trnava a úprava na vodním toku Korouhevský potok
v Pardubickém kraji v obci Korouhev. Dalších 9 realizačně
rozpracovaných staveb spolufinancovaných z programu
PPO přechází do roku 2012. Rovněž pokračují či byly
zahájeny přípravné práce pro realizace akcí převzatých
v rámci transformace ZVHS. K nejvýznamnějším patří
výstavba suchých nádrží (poldrů) v obci Čeložnice a zvýšení
kapacity toku Hodonínky v městyse Olešnice.

Úspěšně byly dokončeny dvě akce dotované z „Programu
rozvoje venkova“. V územní působnosti Správy toků byly
dokončeny 3 akce a stavebně bylo zahájeno dalších 5 akcí
hodnocených jako opatření ve veřejném zájmu dle
§ 35 zákona o lesích.

Správa toků – oblast povodí Labe se sídlem v Hradci
Králové realizovala i v roce 2011 odstraňování
povodňových škod ze srpna 2010 na Liberecku
a Frýdlantsku. V obci Bílý Potok pod Smrkem byly
ukončeny akce Černý balvanitý potok a Velká rybí voda,
dále je rozestavěna akce Hájený potok. Z dalších
rozestavěných akcí je to např. v obci Hejnice Sloupský, Malý
Sloupský a Černý potok, v obci Kunratice u Frýdlantu
Kunratický potok a v Bílém Kostele nad Nisou stavby na
přítocích Lužické Nisy.

Nově byly odstraňovány povodňové škody z července a září
roku 2011 na Liberecku a Rychnovsku. Zabezpečovací
práce a opravy byly hrazeny z vlastních zdrojů ve výši
cca 3 mil. Kč. Škody byly zaznamenány zejména na
Liberecku na přítocích Jeřice a na Rychnovsku na
Rybenském potoce v Rybné nad Zdobnicí.

Rovněž byly ukončeny dotační akce z programu „Podpora
prevence před povodněmi II.“: Bartošovický potok a Liberský
potok – Langerova pila na Rychnovsku, Lovětínský potok
u Čáslavi a PPO Krouna na Vysočině u Hlinska.

S finanční podporou z prostředků Operačního programu
Životní prostředí byla dokončena revitalizace v minulosti
nevhodně upraveného vodního toku – přítoku
Jindřichovického potoka na Liberecku. V rámci tohoto
programu byly též podány a akceptovány další čtyři nové
žádostí o podporu ze SFŽP ČR.

Z vlastních zdrojů Lesů ČR, z investičních i neinvestičních
prostředků, byly realizovány další akce: v Podkrkonoší,
např. malá vodní nádrž Třídomí, úpravy na vodních tocích
Zlatnice, Veselka, Staroveský, Lhotecký a Odolenovický
potok, na Liberecku retenční nádrže od Vlčích jam
a Rizengrunt a na Pardubicku Ležák a Vchýnická svodnice.
V oblasti Orlických hor je to např. Helvíkovický potok nebo
zajištění strže Šerlišský mlýn.

Z prostředků Programu 2020 pokračovala správa toků
v reintrodukci střevle potoční a pstruha potočního v CHKO
Jizerské hory, dále pak v likvidaci nepůvodních druhů rostlin
podél toků (křídlatka, netýkavka) či ve výstavbě
informačních a odpočinkových zařízení pro veřejnost
(altány a informační tabule).

Správa toků – oblast povodí Vltavy se sídlem v Benešově
zaznamenala v roce 2011 rovněž zvýšené povodňové
průtoky na vodních tocích, a to zejména na přítocích
v povodí Berounky. V rámci zabezpečovacích prací bylo
provedeno 21 akcí hrazených z neinvestičních prostředků,
z toho 5 akcí přechází do roku 2012. Jedna akce hrazená
z investičních prostředků přechází do roku 2012.
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V roce 2011 bylo ukončeno několik významných staveb na
vodních tocích spolufinancovaných z dotačních programů.
K nejvýznamnějším stavebně ukončeným akcím
z programu „Podpora prevence před povodněmi II.“ patří
úprava na Třebanickém potoce v Hostomicích. Byla také
zahájena akce PPO Podvecký potok, která přechází do
dalšího období. Dále pokračují akce Vodní nádrž Býkov
a Zkapacitnění toku Pivoňka v Poběžovicích, které Lesy ČR
převzaly v rámci transformace ZVHS.

Mezi další významné činnosti lze zahrnout ukončení
investiční akce Přítok Vltavy od Rožmberka II na
Budějovicku a Rekonstrukce nádrže U Fialky na Plzeňsku,
realizované ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona.
Dále byly zahájeny akce Rekonstrukce retenční nádrže
Raška I na Plzeňsku a malá vodní nádrž na Táborsku –
Sepekov, které přecházejí do dalšího období.

Zahájeny byly i 2 akce na odstraňování povodňových škod
převzaté od ZVHS. Jedná se o akci odstranění povodňových
škod na Kojetickém potoce na Domažlicku a na přítoku
Krásetínského potoka na Českokrumlovsku.

Území působnosti Správy toků – oblast povodí Ohře se
sídlem v Teplicích bylo v minulosti několikrát postiženo
povodněmi. Z tohoto důvodu byla v roce 2011 většina
investičních i neinvestičních prací zaměřena na
odstraňování způsobených povodňových škod.

Dokončeny byly opravy povodňových škod z roku 2009 na
Děčínsku na Folgenském potoce, Dobrnském
a Folknářském potoce a Lužeckém potoce.

Dále došlo během roku 2011 k realizaci prací na opravách
povodňových škod z roku 2010 na Jakubském, Studeném
a Ludvíkovickém potoce na Děčínsku, v okrese Ústí nad
Labem na Průčelském, Pekelském a Lučním potoce. Rovněž
byly realizovány akce Přerov 1 a Přerov 2, šlo o odstranění
povodňových škod bezejmenných přítoků Labe.

Rovněž byly zahájeny práce na odstraňování povodňových
škod na Veleňském a Těchlovickém potoce na Děčínsku,
Zdislavském potoce na Liberecku, na Kněžickém potoce na
Českolipsku a Kojetickém potoce v okrese Ústí nad Labem.
Dokončení těchto akcí se předpokládá v roce 2012.

V rámci programu na podporu opatření k ochraně lesních
pozemků byla provedena úprava přítoku Lesního potoka ve
Šluknově a pokračovaly práce na stavbě retenčních nádrží
Černý rybník a Bílý potok – Nové Hamry v Karlovarském
kraji, jejichž dokončení je plánováno počátkem roku 2012.

Z prostředků programu „Cíl 3“ Evropské unie na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2007–2013 byla v roce 2011
vybudována retenční přehrážka na vodním toku Rašeliník
nad vodárenskou nádrží Fláje, realizovaná v rámci projektu
výzkumu možností odstraňování huminových látek
vyplavovaných z náhorních rašelinných partií Krušných hor
do zdrojů pitné vody.

Správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve
Vsetíně byla na přelomu června a července roku 2011
postižena (zejména v oblasti Hostýnských vrchů) lokálními
povodněmi, kdy maximální průtoky dosahovaly hodnot
Q100 a vyšších. Došlo k devastaci provedených úprav koryt
vodních toků a k zahloubení nivelety dna. Již během
povodně byly prováděny zásahy při zprůtočňování koryt
vodních toků a ihned po opadnutí vody byly nejhorší škody
okamžitě odstraňovány v rámci zabezpečovacích prací
(především v obcích Rusava, Všemina, Brusné a Chomýž).
Odstranění ostatních škod se v roce 2011 dostalo do fáze
zpracování projektových dokumentací a je zařazeno do
plánů stavebních akcí roku 2012 a 2013.

Pokračovalo též odstraňování povodňových škod z let 2009
a 2010 v povodí Rožnovské Bečvy. Byly ukončeny práce
na Hodorfském, Krhovském, Čertoryjském, Činovském,
Zašovském potoce a na Ludině v Hranicích. Další škody byly
odstraněny na toku Vranča a Velká Hanzlůvka na Vsetínsku.

Na správě toků bylo v loňském roce stavebně dokončeno
šest akcí spolufinancovaných z programu „Podpora
prevence před povodněmi II.“, z nichž nejvýznamnější je
akce nazvaná Tok Brabínek v km 0,300–1,600, realizovaná
v obci Nová Hradečná na Uničovsku. Předmětem akce byla
úprava koryta a břehů v délce 1,3 km. Další akcí byla
úprava toku Vidovka v Želechovicích na Zlínsku –
zkapacitnění koryta v zastavěné části obce v délce 0,8 km.

Dokončeny byly také 2 akce provedené v rámci „Programu
rozvoje venkova“ v obcích Hanušovice a Nový Malín na
Šumpersku. V těchto případech se jednalo o opravy
stávajících opevnění vodních toků.

V rámci uplatnění § 35 zákona o lesích (veřejný zájem) bylo
úspěšně realizováno na území Zlínského a Olomouckého
kraje několik akcí. Ve dvou případech se jednalo o výstavbu
nových retenčních objektů. Na Uherskohradišťsku se
realizovala akce Rákoš I a na Uničovsku akce Levobřežní
přítok Oskavy. Ostatní akce byly zaměřeny zejména na
opravu hrazení bystřin a stabilizaci toků.

K nejvýznamnějším z nich patří akce Velká Hanzlůvka na
Vsetínsku či akce Pravostranný přítok Rokytenky v Rokytné
u Slavičína.
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Postup obnovy vlastnických a užívacích práv k 31. 12. 2011

Řešení v letech Vyřízené žádosti Předané pozemky v ha

1993 89 230 318 395

1994 114 556 375 894

1995 126 886 397 673

1996 137 264 411 207

1997 145 073 421 082

1998 153 291 430 659

1999 165 217 444 259

2000 172 337 450 099

2001 178 378 461 344

2002 181 303 464 946

2003 184 484 469 960

2004 185 886 475 360

2005 187 799 479 434

2006 188 386 480 337

2007 189 888 481 700

2008 190 111 482 795

2009 190 295 483 102

2010 190 407 483 627

2011 190 570 483 736

Údaje použité v tabulce jsou souhrnem všech případů řešených podle zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění (dále jen
zákon), tedy jak obnovy vlastnických práv podle druhé části zákona, tak obnovy 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 že se
o uplatněném restitučním nároku 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 se takoví vlastníci lesních pozemků objeví teprve po obnově
katastrálního operátu v souvislosti s digitalizací souboru geodetických informací KN.

Postup obnovy vlastnických a užívacích práv k 31. 12. 2011 (počet případů)

Obnova vlastnických a uživatelských vztahů,
realizace smluvních převodů
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Postup obnovy vlastnických a užívacích práv k 31. 12. 2011 (výměra v ha)

Postup fyzického předávání lesního majetku obcím

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

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

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

Realizace smluvních převodů v roce 2011

Pozemky (nákup, prodej, směna)

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

Výměra v ha 371,8273 195,9198

Realizační cena v Kč 207 802 524 63 032 861

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

Výměra v ha 280,5402 212,8523

Realizační cena v Kč 59 836 037 33 214 431

Budovy (prodej)

Prodej včetně úplatného převodu práva hospodařit

Počet budov 479

Realizační cena v Kč 522 569 351
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V roce 2011 proběhly tyto změny ve funkcích vedoucích OJ:

Organizační útvar Funkce Nové obsazení Původní obsazení Datum změny

LS Vodňany lesní správce Nůsek Radovan, Ing. Blaščák Viktor, Ing. 1. 1. 2011

LS Znojmo lesní správce Křivánek Roman, Ing. Hurych Petr, Ing. 1. 1. 2011

Správa toků OP Moravy vedoucí správy toků Pernica Pavel, Ing. Janišová Alena, Ing. 15. 1. 2011

LS Křivoklát lesní správce Rus Pavel, Bc. Pátek Vojtěch, Ing. 1. 2. 2011

LS Ledeč nad Sázavou lesní správce Maleček Pavel, Ing. Brukner Vlastimil, Ing. 1. 4. 2011

LS Jablonec nad Nisou lesní správce Hovorka Michal, Ing. Kortan Miroslav, Ing. 1. 4. 2011

LS Lužná lesní správce Vomastek Pavel, Ing. Šebek Jiří, Ing. 9. 5. 2011

LS Horšovský Týn lesní správce Randa Přemysl, Ing. Přibáň Karel, Ing. 1. 6. 2011

KŘ Jihlava ředitel KŘ Sovák Jan, Ing. Šebek Václav, Ing. 1. 7. 2011

LS Vítkov lesní správce Groda Jiří, Ing. Dušek Miroslav, Ing. 1. 8. 2011

LS Jindřichův Hradec lesní správce Markes Václav, Ing. Duben Milan, Ing. 1. 8. 2011

LS Klatovy lesní správce Hanzlík Libor, Ing. Benda Jaroslav, Ing. 1. 9. 2011

KŘ Teplice ředitel KŘ neobsazeno Braum Radek, Ing. 18. 12. 2011

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

LS, ST – OP, KŘ, ŘLČR 2 299 2 402 2 319 2 133 2 112

LZ, SZ 1 261 1 264 1 228 1 109 1 065

Celkem 3 560 3 666 3 547 3 242 3 177

– z toho TH zaměstnanců

LS, ST – OP, KŘ, ŘLČR 2 112 2 182 2 146 2 036 2 037

LZ, SZ 351 375 345 331 309

Celkem 2 463 2 557 2 491 2 367 2 346

– z toho dělníků

Počet 1 097 1 109 1 056 875 832

Lesy České republiky převzaly k 1. 1. 2011 formou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů 115 zaměstnanců
ze Zemědělské vodohospodářské správy. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v porovnání s rokem 2010 klesl o 2 %.

Průměrný výdělek

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

LS, ST – OP, KŘ, ŘLČR 24 274 26 446 27 732 29 476 30 559

LZ, SZ 19 858 20 600 21 524 22 449 23 366

Celkem 22 710 24 430 25 582 27 071 28 147

Celkový průměrný výdělek v porovnání s rokem 2010 se zvýšil o 3,7 %. Závazek meziročního nárůstu sjednaný v Podnikové
kolektivní smlouvě byl splněn.

Lidské zdroje
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Struktura vzdělanosti zaměstnanců (%)

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

VŠ 39,5 37,7 39,1 43,3 42,1

ÚSO 52,3 55,6 53,9 55,5 56,4

SO + základní 8,2 6,7 7,0 1,2 1,5

Struktura vzdělání zaměstnanců se v porovnání s předchozím obdobím výrazně nezměnila.

Odborové organizace
V podniku působí Sdružení základních organizací (13) Odborového svazu DLV LČR, s.p., a jedna Nezávislá odborová
organizace LZ Židlochovice, které uzavírají s podnikem Podnikovou kolektivní smlouvu. Dle Podnikové kolektivní smlouvy
jsou zaměstnancům poskytovány benefity a další plnění nad rámec obecně platných právních předpisů.
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Kvalitní a srozumitelná komunikace posiluje image
podniku. V roce 2011 se komunikace směrem k laické
i odborné veřejnosti soustředila na propagaci podniku jako
ziskové, konkurenceschopné a stabilní firmy ve všech
oblastech jejího zájmu: oblasti ekonomické, ochrany
životního prostředí i v oblasti sociální. K hlavním nástrojům
realizace komunikace patří webové stránky, příspěvky do
periodického tisku a další všeobecně dostupné tiskoviny.

K nástrojům komunikace s velkým potenciálem, a to jak
směrem k laické, tak k odborné veřejnosti, patří výstavy se
zaměřením na lesnictví a myslivost. V roce 2011 se jednalo
především o tradiční výstavu Natura Viva, konanou v Lysé
nad Labem. V expozici byla prezentována témata
myslivosti, ochrany přírody a lesní pedagogiky.

1. Novináři
Informační servis pro novináře zajišťoval tiskový úsek
ředitelství podniku. Kontaktní osobu pro zástupce
sdělovacích prostředků představoval stejně jako
v uplynulých letech tiskový mluvčí. Jednotlivá témata byla
novinářům podrobně vysvětlována především
prostřednictvím tiskových zpráv, tiskových konferencí
a moderovaných seminářů s novináři. V roce 2011 Lesy ČR
vydaly více než 160 tiskových zpráv a informací, uspořádaly
4 tiskové konference se zaměřením na celostátní témata.
Další desítku menších tiskových konferencí pak podnik
organizoval na území jednotlivých krajských ředitelství.
Vztahovaly se především k regionálně dokončovaným
investičním akcím nebo místním zajímavostem z oblasti
lesa a lesního nebo vodního hospodářství.

U příležitosti založení Lesnického parku Bezděz se
uskutečnila společná tisková konference Lesů ČR a státního
podniku Vojenské lesy a statky ČR. Společné akce pro
novináře proběhly též ve spolupráci s Českým svazem
ochránců přírody.

Tiskový úsek podniku v průběhu roku dále zodpověděl více
než 600 individuálních dotazů médií.

Tiskové výstupy podniku v roce 2011 lze orientačně rozdělit
do následujících základních témat:

tendr – lesnické práce,
charitativně prospěšná činnost,
hospodaření Lesů ČR,
tiskové reakce na aktuální dění,
Program 2020 – podpora veřejně prospěšných funkcí
lesů – naučné stezky, rozhledny, altány, singltrek,
lesní hospodaření – pěstební činnost, opatření proti
kůrovci, nová výsadba, sběr plodů listnatých dřevin,
ekologie – ochrana přírody: lesnické parky, společné
TZ s ČSOP,
osvěta – lesní pedagogika, Dny s LČR.

Komunikace s veřejností
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2. Děti a mládež
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta mladé
generace patří mezi priority v celé komunikační strategii
Lesů ČR a mají velký význam v oblasti mimoprodukčních
funkcí lesa. Tyto aktivity jsou realizovány pomocí řady
komunikačních nástrojů, z nichž v následujícím přehledu
vybíráme nejdůležitější z nich:

Tradiční podporovanou aktivitou je celorepublikový školní
vzdělávací projekt „Les ve škole, škola v lese“, který
vznikl ve spolupráci se Sdružením TEREZA. Podnik se na
tomto projektu podílí prostřednictvím lesních pedagogů,
kteří pomáhají žákům s plněním odborných úkolů
uvedených v didaktických materiálech, které je velmi
často zavádějí do lesa, kde si své poznatky ověřují přímo
v praxi.
Na úrovni organizačních jednotek se v roce 2011
uskutečnilo 75 Dnů s LČR. Tyto akce mají sportovně-
-vzdělávací charakter a jsou příležitostí pro upevnění
vztahu státního podniku s veřejností na regionální úrovni.

Podnik se mimo výše uvedené aktivity zaměřuje rovněž na
lesní pedagogiku. Každoročně je proškolena řada
zaměstnanců podniku na lesní pedagogy, kteří
srozumitelnou a zábavnou formou předávají své znalosti
z oblasti lesního hospodářství nejen dětem a mládeži, ale
také handicapovaným osobám, lidem ze sociálně
znevýhodněného prostředí a seniorům. V roce 2011
eviduje podnik celkem 192 lesních pedagogů, kteří
uspořádali téměř 770 akcí pro více než 79 000 účastníků.

Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN)
Mezinárodním rokem lesů s cílem připomenout veřejnosti
význam lesů a lesního hospodářství pro společnost.
V průběhu celého roku státní podnik Lesy České republiky
připravoval mnoho osvětových akcí pro širokou veřejnost
o lese a lesnictví v podobě výstav, seminářů, přednášek,
besed, vycházek, ale především akcí typu „Den s LČR“,
které byly tematicky zaměřeny na lesní hospodářství. Nejen
děti, ale i dospělí měli možnost seznámit se především
s činnostmi lesníků, dělníků v těžbě (kácení stromů)
a pěstební výrobě (sázení stromků). U příležitosti
Mezinárodního roku lesů bylo uspořádáno celkem 39 Dnů
s LČR, kterých se zúčastnilo více než 29 000 účastníků.

Mimo výše uvedené akce byla uspořádána i řada
výtvarných soutěží, které se u veřejnosti shledaly s velkým
ohlasem. Stěžejním tématem byla příroda a lesy kolem nás.
Do výtvarných soutěží bylo zasláno více než 800 výtvarných
prací, z nichž některé jsou vystaveny v Národním
zemědělském muzeu v Praze.

Celkem bylo k příležitosti Mezinárodního roku lesů
uspořádáno 44 akcí, kterých se zúčastnilo více než
30 000 účastníků.

Mezinárodní rok lesů 2011 byl lesníky chápán jako
příležitost poukázat na význam lesnictví a lesního
hospodářství v celé jeho šíři. Cílem a smyslem všech akcí
bylo především přiblížit přínos lesa pro společnost
a seznámit veřejnost se základním úkolem lesnictví, kterým
je zachování lesů pro příští generace.

3. Vnitropodniková komunikace
Charakter podniku, jeho velikost a rozsah činností
předurčují jako základní pilíře vnitropodnikové komunikace
podnikový intranet a internetový časopis Lesu zdar. Úkolem
vnitropodnikové komunikace je především posilování
firemní kultury a podpora zaměstnanecké loajality.

4. Poskytování sponzorských darů
V roce 2011 podnik poskytl na sponzorské dary téměř
18 mil. Kč. O finanční dar se mohly ucházet neziskové
organizace působící v oblasti charitativní, ochrany
životního prostředí, zdravotnictví, kultury a školství.
Žadatelé se obraceli se svými projekty nejen na ředitelství
podniku, ale také na krajská ředitelství, která měla v rámci
vlastního limitu možnost podpořit subjekty ve svém okolí.
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FINANČNÍ ČÁST
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Zpráva nezávislého auditora
k účetní závěrce
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Rozvaha k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

Název Brutto Korekce Netto běžné Netto minulé

AKTIVA CELKEM 92 370 727 -14 148 406 78 222 321 72 470 086

B. Dlouhodobý majetek 79 069 866 -13 472 506 65 597 360 62 984 141

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 879 276 -369 606 509 670 409 238

B.I. 3. Software 402 725 -216 943 185 782 136 383

4. Ocenitelná práva 39 165 -24 115 15 050 19 558

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 278 459 -128 548 149 911 99 198

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 149 059 0 149 059 154 099

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

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 75 318 157 -13 093 416 62 224 741 61 239 634

B.II. 1. Pozemky 53 330 717 0 53 330 717 53 027 011

2. Stavby 20 103 910 -11 894 171 8 209 739 7 551 508

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 463 036 -1 199 162 263 874 324 713

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 30 -30 0 0

5. Dospělá zvířata 53 -53 0 0

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

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 407 480 0 407 480 334 445

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 10 995 0 10 995 21

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 2 872 433 -9 484 2 862 949 1 335 269

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

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 371 280 0 371 280 386 165

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 2 400 000 0 2 400 000 857 435

C. Oběžná aktiva 13 194 880 -675 900 12 518 980 9 451 733

C.I. Zásoby 193 493 -2 923 190 570 272 773

C.I. 1. Materiál 54 118 0 54 118 61 417

2. Nedokončená výroba a polotovary 104 303 0 104 303 178 287

3. Výrobky 33 084 -2 712 30 372 31 044

4. Mladá zvířata 271 0 271 270

5. Zboží 1 717 -211 1 506 1 755

C.II. Dlouhodobé pohledávky 7 328 0 7 328 745

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 7 328 0 7 328 745

C.III. Krátkodobé pohledávky 2 741 919 -672 977 2 068 942 2 165 973

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2 251 208 -361 431 1 889 777 1 813 772

3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 2 062

4. Pohledávky za společnost, členy družstva a účastníky sdružení 162 0 162 26

6. Stát – daňové pohledávky 196 716 -149 681 47 035 92 131

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 21 336 -117 21 219 52 257

8. Dohadné účty aktivní 58 591 0 58 591 77 882

9. Jiné pohledávky 213 906 -161 748 52 158 127 843

C.IV. Finanční majetek 10 252 140 0 10 252 140 7 012 242

C.IV. 1. Peníze 3 185 0 3 185 3 422

2. Účty v bankách 6 069 088 0 6 069 088 2 465 102

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 179 867 0 4 179 867 4 543 718

D.I. Časové rozlišení 105 981 0 105 981 34 212

D.I. 1. Náklady příštích období 31 491 0 31 491 23 531

3. Příjmy příštích období 15 529 15 529 10 681

3. DPH k uplatnění v lednu 2012 58 961 0 58 961 0

Účetní závěrka
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Stav v účetním období
běžném minulém

PASIVA CELKEM 78 222 321 72 470 086

A. Vlastní kapitál 72 642 692 67 576 027

A.I. Základní kapitál 11 372 613 10 278 069

A.I. 1. Základní kapitál 11 372 613 10 278 069

1. Kmenové jmění zapsané 5 818 759 5 818 759

1. Kmenové jmění nezapsané 5 553 854 4 459 310

A.II. Kapitálové fondy 51 566 410 51 602 606

2. Ostatní kapitálové fondy 51 608 258 51 629 570

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -41 848 -26 964

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 5 478 410 3 137 058

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

2. Statutární a ostatní fondy 4 227 127 1 885 775

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 0

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

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetní období (+/-) 4 225 259 2 558 294

B. Cizí zdroje 5 504 789 4 819 068

B.I. Rezervy 3 495 749 3 110 742

B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 61 521 93 419

4. Ostatní rezervy 3 434 228 3 017 323

B.II. Dlouhodobé závazky 125 932 146 203

10. Odložený daňový závazek 125 932 146 203

B.III. Krátkodobé závazky 1 883 108 1 562 123

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 894 554 794 425

4. Závazky ke společnosti, členům družstva a účastníkům sdružení 427 477

5. Závazky k zaměstnancům 78 585 214 592

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 44 658 43 845

7. Stát – daňové závazky a dotace 689 135 423 147

8. Krátkodobé přijaté zálohy 155 666 42 545

10. Dohadné účty pasivní 13 687 41 821

11. Jiné závazky 6 396 1 271

C.I. Časové rozlišení 74 840 74 991

C.I. 1. Výdaje příštích období 26 804 26 219

2. Výnosy příštích období 48 036 48 772
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

Název Sledované Minulé
období období

I. Tržby za prodej zboží 3 585 3 279

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 3 061 3 049

+ Obchodní marže 524 230

II. Výkony 11 714 522 9 737 936

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 11 756 687 9 774 466

II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -73 062 -54 694

II. 3. Aktivace 30 897 18 164

B. Výkonová spotřeba 4 645 438 5 470 589

B.1. Spotřeba materiálu a energie 332 910 337 712

B.2. Služby 4 312 528 5 132 877

+ Přidaná hodnota 7 069 608 4 267 577

C. Osobní náklady 1 505 389 1 496 405

C.1. Mzdové náklady 1 086 251 1 078 702

C.2. Odměny členům orgánů podniku 140 95

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 367 551 366 537

C.4. Sociální náklady 51 447 51 071

D. Daně a poplatky 160 798 168 053

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 661 551 521 890

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 775 173 755 706

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 768 136 749 298

III.2. Tržby z prodeje materiálu 7 037 6 408

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 176 653 154 400

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 171 045 149 206

F.2. Prodaný materiál 5 608 5 194

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 504 683 25 095

G.1. Změna stavu rezerv v provozní oblasti 385 007 5 824

G.2. Změna stavu opravných položek v provozní oblasti 119 676 19 271

IV. Ostatní provozní výnosy 338 971 321 069

H. Ostatní provozní náklady 120 543 85 424

* Provozní výsledek hospodaření 5 054 135 2 893 085
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Název Sledované Minulé
období období

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 122 797 129 547

J. Prodané cenné papíry a podíly 123 530 165 441

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 6 998 55 018

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách pod podstatným vlivem 42 26 475

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 6 956 28 543

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 182 770 175 977

K. Náklady z finančního majetku 5 675 3 673

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 7 779 41 355

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 60 445 2 747

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

X. Výnosové úroky 102 019 63 653

N. Nákladové úroky 1 312 4 242

XI. Ostatní finanční výnosy 6 425 4 701

O. Ostatní finanční náklady 16 766 27 579

* Finanční výsledek hospodaření 221 060 266 569

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 049 936 601 360

Q.1. – splatná 1 070 206 588 038

Q.2. – odložená -20 270 13 322

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4 225 259 2 558 294

XIII. Mimořádné výnosy 0 0

R. Mimořádné náklady 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0

S.1. – splatná 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 4 225 259 2 558 294

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 5 275 195 3 159 654
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1.

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

Právní forma: státní podnik

Hlavní předmět podnikání (dle aktuální zakládací listiny)
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 nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost; výkon 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 jednacím 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.justice.cz.
Stejně tak jsou zde podrobně uvedeny všechny změny a dodatky provedené v účetním období 2010 a 2011.

Zápis do obchodního rejstříku
Státní podnik byl založen zakládací listinou Ministerstva zemědělství ČR dne 11. prosince 1991 č. j. 6677/91-100 s účinností
od 1. 1. 1992, zakládací listina byla dne 12. 8. 1997 Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR č. j. 3217/97-1000
přizpůsobena zákonu č. 77/1997 Sb., o státním podniku, s účinností od 22. 9. 1997.
Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle A XII, vložka 540.
Hodnota kmenového jmění zapsaná v obchodním rejstříku k 31. prosinci 2011 činí 5 818 758 987,42 Kč.
Roční účetní závěrka za rok 2011 se sestavuje k 31. 12. 2011.

Statutární orgán k 31. 12. 2011
Ing. Svatopluk Sýkora generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu k 31. 12. 2011 (pořadí zástupců platné k rozvahovému dni)
PhDr. Jitka Věková 1. personální ředitelka
Ing. Michal Gaube 2. ekonomický ředitel
Ing. Zdeněk Sýkora 3. obchodní ředitel
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. 4. výrobně technický ředitel

Ke dni 5. 12. 2011 byl jmenován do funkce správního ředitele JUDr. Mgr. Pavel Škvára, Ph.D., MBA. Ke dni 3. 1. 2012 se stal
rozhodnutím generálního ředitele 5. zástupcem statutárního orgánu, kdy současně došlo ke změnám v pořadí zástupců
statutárního orgánu (1. ekonomický ředitel Ing. Michal Gaube, 2. personální ředitelka PhDr. Jitka Věková, 3. výrobně
technický ředitel Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., 4. obchodní ředitel Ing. Zdeněk Sýkora, 5. správní ředitel JUDr. Mgr. Pavel
Škvára, Ph.D., MBA). Ke dni sestavení účetní závěrky již nebyl správní ředitel zaměstnancem LČR, jeho pracovní poměr
skončil dne 13. 4. 2012. Funkce správního ředitele zůstává neobsazena.

Příloha k roční účetní závěrce
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Dozorčí rada k 31. 12. 2011
Ing. Miroslav Zámečník předseda DR (zvolen 3. 2. 2011)
Ing. Jaromír Kříha místopředseda DR
Mgr. Roman Boček, MBA
Ing. Miroslav Jankovský
PhDr. Robert Knobloch
MVDr. Jiří Liška
Libor Lukáš
Ing. Miloš Pochobradský
Ing. Radek Vonka

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

Personální změny dozorčí rady (DR) od 1. 1. 2011 do 30. 4. 2012:
Ke dni 6. 1. 2011 byli jmenováni tito členové DR: PhDr. Robert Knobloch a MVDr. Jiří Liška.
Ke dni 3. 2. 2011 byl zvolen do funkce předsedy DR Ing. Miroslav Zámečník.
Ke dni 14. 2. 2011 uplynulo funkční období členu DR Bc. Radku Vonkovi.
Ke dni 2. 5. 2011 byl jmenován členem DR Bc. Radek Vonka.

Organizační struktura podniku k 31. 12. 2011

Vnitropodnikové účetní jednotky:
Ředitelství podniku řídí 6 přímo řízených závodů – Lesní závody Boubín, Dobříš, Kladská, Konopiště, Židlochovice
a Semenářský závod Týniště nad Orlicí.
Kromě toho ředitelství podniku přímo řídí 13 krajských ředitelství, kterým je na území celé České republiky v rámci jejich územní
působnosti podřízeno 77 lesních správ. Krajská ředitelství nejsou samostatnými vnitropodnikovými účetními jednotkami.
Samostatnou vnitropodnikovou účetní jednotkou je správa drobných vodních toků a bystřin na úrovni Správ toků povodí
Dyje, Labe, Moravy, Odry, Ohře a Vltavy.
Samostatnou vnitropodnikovou účetní jednotkou je Správa klientských aktiv, v rámci níž se sleduje zhodnocování volných
finančních prostředků v samostatných portfoliích.

2.

Lesy České republiky, s.p., měly k 31. 12. 2011 majetkovou účast a rozhodující vliv ve firmách:

Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
Sídlo: Malé náměstí 111, 502 00 Hradec Králové, IČ: 60913827
Vlastní kapitál: 2010: +193 683 tis. Kč; 2011: k datu účetní závěrky nebyl znám.
Výsledek hospodaření: 2010: +10 085 tis. Kč; 2011: k datu účetní závěrky nebyl znám.
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a.s.: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu zisku nejsou uzavřeny.
Předběžné výsledky hospodaření za rok 2011 nesignalizují nutnost korekce ocenění majetkové účasti v této společnosti.

H.F.C. a.s.
Sídlo: Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25939181
Vlastní kapitál: 2010: +110 011 tis. Kč; 2011: k datu účetní závěrky nebyl znám.
Výsledek hospodaření: 2010: +207 tis. Kč; 2011: k datu účetní závěrky nebyl znám.
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a.s.: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu zisku nejsou uzavřeny.
Předběžné výsledky hospodaření za rok 2011 nesignalizují nutnost korekce ocenění majetkové účasti v této společnosti.
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KOMAS a.s. (od 1. 1. 2006 je společnost v likvidaci)
Sídlo: Horova 388, Štětí, IČ: 00380172
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a.s.: 30,6 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu zisku nejsou uzavřeny.
Akcie KOMAS a.s. byly již k 31. 12. 2004 posouzeny jako neprodejné, a proto byla vytvořena opravná položka ve výši 100 %
účetní hodnoty; k 31. 12. 2011 důvod pro existenci opravné položky trvá (výkaz Rozvaha, aktiva, řádek B.III.2. korekce).
Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti vlastní k 31. 12. 2011 LČR v pořizovací ceně 101 153 tis. Kč (výkaz
Rozvaha, aktiva, řádek B.III.2. brutto).

Společnost Počet CP Jmenovitá hodnota CP

Hradecká dřevařská a lesní společnost a.s. 552 kusů 40 500 tis. Kč

H.F.C. a.s. 83 kusů 51 284 tis. Kč

KOMAS a.s. 270 kusů 11 151 tis. Kč

3.

2010 2011

Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců 3 242 3 177

Evidenční stav zaměstnanců k 31. 12. 3 143 3 116

Mzdové náklady (tis. Kč) 1 078 702 1 086 251

Náklady na sociální zabezpečení (tis. Kč) 366 537 367 551

Sociální náklady (tis. Kč) 51 071 51 447

Osobní náklady (tis. Kč) 1 496 310 1 505 249

Počet zaměstnanců v řídících orgánech (ZVŘO) 18 19

Mzdové náklady ZVŘO (tis. Kč) 39 143 42 808

Náklady na sociální zabezpečení ZVŘO (tis. Kč) 14 029 15 342

Za zaměstnance v řídících orgánech (ZVŘO) se považují zaměstnanci ředitelství na pozicích ředitelů a vedoucích odborů.
Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů nebyly poskytovány
žádné požitky nad rámec všeobecně platných vnitropodnikových směrnic. V roce 2011 byly členům dozorčí rady zaúčtovány
odměny v celkové výši 140 000 Kč. Každý zaměstnanec v řídících orgánech má možnost v souladu s platnými zákonnými
normami a vnitropodnikovými směrnicemi využívat služební automobil k soukromým potřebám.
V roce 2011 došlo ke změně účtování o ročních odměnách prostřednictvím dohadných položek – s ohledem na konkrétní
podmínky vzniku nároku na odměnu zaměstnanců, kdy přiznání nároku na roční odměny je u LČR vázáno nejen na
ekonomické výsledky podniku, ale také na další odkládací podmínky, např. schválení nadřízeným pracovníkem, schválení
auditovaného výsledku hospodaření, nejedná se ke dni účetní závěrky o nárokovou složku mzdy, a proto se o těchto ročních
odměnách neúčtuje prostřednictvím pasivních dohadných položek (v roce 2010 byly zaúčtovány pasivní dohadné položky na
mzdové náklady vyplývající z ročních odměn 2010 a vyplacené v roce 2011 ve výši 17 207 tis. Kč a náklady na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění ve výši 6 000 tis. Kč). Roční odměny jsou nyní účtovány do období, ve kterém dojde k jejich
schválení a vyplacení. Případný podmíněný závazek z nevyplacených ročních odměn za výsledky roku 2011 činí celkem
13 880 tis. Kč (10 358 tis. Kč mzdové náklady, 3 522 tis. Kč náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění).
Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalých členů
těchto orgánů nebyla ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě poskytována.
Do 30. 4. 2011 LČR provozovaly vnitropodnikovou spořitelnu (dále VPS). Ve VPS byly shromážděny peněžní prostředky
zaměstnanců a VPS zaměstnancům umožňovala provádět bezhotovostní operace se svými peněžními prostředky, včetně
jejich hotovostních výběrů. Účast ve VPS byla dobrovolná, k 31. 12. 2010 byl počet klientů VPS 767 osob. Maximální limit
peněžních prostředků uložených na účtu jednoho zaměstnance byl 1 mil. Kč. Peněžní prostředky byly úročeny úrokovou
sazbou 3 %. K 31. 12. 2010 činil celkový stav peněžních prostředků na účtu VPS 136 092 tis. Kč a vykazovaly se v Rozvaze,
v pasivech, na řádku B.III.5. K 30. 4. 2011 byla VPS zrušena a všechny finanční prostředky byly převedeny ve prospěch
zaměstnanců; o zrušení VPS rozhodlo vedení podniku na základě změny zákonných předpisů upravujících její činnost.
Pohledávky za zaměstnanci (Rozvaha, aktiva, řádek C.III.9) činí k 31. 12. 2011 celkem 9 127 tis. Kč (12 028 tis. Kč
k 31. 12. 2010). V této částce za rok 2011 jsou uvedeny i splátky půjček s dobou splatnosti v roce 2013 a dále, a to ve výši
5 493 tis. Kč, které jsou v případě ukončení pracovního poměru okamžitě splatné.
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4.

4.1. Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování
LČR používaly v letech 2010 a 2011 účetní postupy, zásady, metody a způsoby oceňování v souladu s platným zněním
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

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

b) Odpisový plán pro dlouhodobý majetek
Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou rovnoměrné a účtují se měsíčně odvozeně z ročních sazeb, které jsou pro
jednotlivé skupiny dlouhodobého majetku stanoveny obecnou tabulkou účetních odpisů. Použití jiné odpisové sazby pro
konkrétní dlouhodobý majetek je možné pouze se souhlasem generálního ředitele. Dlouhodobý hmotný majetek se pro
daňové účely odpisuje 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 stavebního řízení
(stavební povolení nebo ohlášení drobné stavby).
Dočasné stavby, otvírky nových lomů, pískoven, zemníků, hlinišť a pronajatý dlouhodobý majetek se odpisují měsíčně 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 2010 a 2011 nedošlo k jeho změně.

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

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

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

f) Změny způsobů oceňování a používání účetních metod
V roce 2010 a 2011 nedošlo k změnám způsobů oceňování a odpisování ani k jiným podstatným změnám v postupech účtování.
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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 2010 a 2011 nedošlo u LČR k odchylkám 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. 100% opravná položka se tvoří vždy
k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení a k pohledávkám za Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky
(dále AOPK a bod 6.c.) bez ohledu na délku prodlení platby. Daňové opravné položky k pohledávkám se tvoří v souladu se
zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Tvorba opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku je popsána v části 2.
Opravná položka ke zboží ve výši 116 tis. Kč, vytvořená na SZ Týniště nad Orlicí jako rozdíl mezi skladovou cenou a prodejní
cenou zboží k 31. 12. 2010, byla k datu 31. 12. 2011 zvýšena na 211 tis. Kč. Na stejném principu byla na SZ Týniště nad Orlicí
k 31. 12. 2010 vytvořena opravná položka k výrobkům ve výši 1 818 tis. Kč a k 31. 12. 2011 byla zvýšena na 2 712 tis. Kč.
Jiné opravné položky a oprávky než výše uvedené nebyly tvořeny.

c) Způsob přepočtu cizí měny
Pro přepočet majetku a závazků v cizích měnách se ke dni uskutečnění účetního případu používá směnný kurz devizového
trhu vyhlašovaný Českou národní bankou. Jiné způsoby přepočtu majetku a závazků v cizích měnách nebyly v průběhu let
2010 a 2011 používány.

d) Způsob stanovení reálné hodnoty
Majetek oceňovaný reálnou hodnotou byl v letech 2010 a 2011 oceněn tržní cenou zjištěnou na veřejném trhu nebo tržní
cenou stanovenou statutem cenného papíru.

e) Změny reálné hodnoty
Reálnou hodnotou byl v letech 2010 a 2011 oceněn dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek. Jednalo se o 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 přecenění 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. Náklady z finančního majetku“.

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

Rok Snížení reálné Zvýšení reálné Stav účtu 414
hodnoty v roce hodnoty v roce k 31. 12.

2010 – 22 434 -26 964

2011 14 884 – -41 848
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5.

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

a) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku:

tis. Kč 2010 2011 Změna
Pořizovací Oprávky Pořizovací Oprávky zůstatkové

cena cena ceny 2011

Software 279 631 143 248 402 725 216 943 49 399

Lesní hospodářské plány 178 535 95 623 239 225 99 786 56 527

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

Pořizovací cena v tis. Kč 2010 2011

Budovy a stavby 631 933 859 622

– z toho: bytová výstavba, lesovny 8 483 4 489

správní a provozní budovy 111 978 89 310

lesní cesty 280 343 470 358

hrazení bystřin a odvodnění lesních půd 231 129 295 465

Stroje, přístroje, zařízení 122 193 72 767

– z toho: stroje pro lesnictví 11 587 7 903

nákladní auta 10 343 1 407

osobní auta 27 727 45 107

počítače a ostatní přístroje 72 536 18 350

Významnější tituly vyřazení dlouhodobého hmotného majetku byly:

Pořizovací cena v tis. Kč 2010 2011

Budovy a stavby nebytové 101 031 106 526

– z toho: stavby 62 519 57 279

– prodané 14 617 38 036

– předané (restituce) 44 184 8 722

– likvidace z důvodu opotřebení či havárií 3 718 10 521

budovy 38 512 49 247

– prodané 37 793 48 153

– předané (restituce) 7 22

– likvidace z důvodu opotřebení či havárií 712 1 072

Stroje, přístroje, zařízení 46 407 13 897

– z toho: nákladní auta 18 293 5 420

osobní auta 28 114 8 477
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c) Rozpis samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí:

tis. Kč 2010 2011 Změna
Pořizovací Oprávky Pořizovací Oprávky zůstatkové

cena cena ceny 2011

Stroje, přístroje a zařízení 1 298 452 987 134 1 345 480 1 088 151 -53 989

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 106 853 93 458 117 556 111 011 -6 850

d) Největší a nejvýznamnější složkou majetku byly pozemky. V roce 2011 došlo k těmto změnám:

2011 Lesní půda Ostatní půda Celkem
tis. Kč tis. m2 tis. Kč tis. m2 tis. Kč tis. m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2010 uvádí následující tabulka:

2010 Lesní půda Ostatní půda Celkem
tis. Kč tis. m2 tis. Kč tis. m2 tis. Kč tis. m2

Stav k 1. 1. 51 659 012 13 485 000 1 333 067 260 583 52 992 079 13 745 583

Přírůstek celkem 932 053 202 799 145 559 34 970 1 077 612 237 769

– Převod práva hospodaření 25 538 6 579 29 952 2 951 55 490 9 530

– Nákup (směna) 218 963 19 831 19 472 1 059 238 435 20 890

– Ostatní 687 552 176 389 96 135 30 960 783 687 207 349

Úbytek celkem 909 225 228 046 133 369 34 394 1 042 594 262 440

– Restituce 81 278 21 365 3 858 991 85 136 22 356

– Prodej (směna) 58 437 15 473 21 247 2 272 79 684 17 745

– Ostatní 769 510 191 208 108 264 31 131 877 774 222 339

Stav k 31. 12. 51 681 840 13 459 753 1 345 257 261 159 53 027 097 13 720 912

Lesy České republiky, s.p., sledují ocenění lesních porostů v tržní hodnotě a současně vyčíslují úřední cenu podle oceňovacích
předpisů. Jelikož se jedná o složitý a náročný proces přepočtu, neprovádí se toto vyčíslování každý rok. Poslední vyčíslení
ocenění lesních porostů bylo provedeno v roce 2008. Úřední cena byla vyčíslena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb.
Tržní ocenění lesních porostů se provádí výnosovou hodnotou dle metodiky LČR, která vychází z průměrných taxačních
veličin lesů ve správě LČR.
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Ocenění lesních porostů vyjadřuje následující tabulka:

mil. Kč Cena za 1 m2 v Kč 2010 2011

Tržní hodnota dle metody LČR 11,30 152 095,2 152 068,2

Úřední cena dle vyhlášky MF č. 3/2008 Sb. 25,52 343 492,9 343 431,9

Cena dle vyhlášky MF č. 500/2002 Sb. 57,00 767 205,9 767 069,6

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. 2011 činila celková délka oplocenek 16 236 km.

km 2010 2011

Oplocení 15 478 16 236

f) Ostatní tituly dlouhodobého finančního majetku
K 31. 12. 2011 bylo v účetnictví evidováno 5 termínovaných vkladů dlouhodobého charakteru v celkové výši 2 400 000 tis. Kč
(vykázány v Rozvaze, v aktivech na řádku B.III.5.).

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

6.

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty

a) V letech 2010 a 2011 nedošlo k významným doměrkům splatné daně z příjmů za minulá účetní období.

b) Odložená daň je zjišťována pouze na úrovni rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy dlouhodobého majetku.
Rozdíl z titulu odlišného účetního a daňového pohledu v případě účetní rezervy na pěstební činnost se v podmínkách LČR
nepovažuje ve střednědobém horizontu za reálný, a proto z hlediska opatrnosti se s odloženou daňovou pohledávkou k této
účetní rezervě neuvažuje.
Odložená daň se též nepočítá z možných daňových dopadů účetních rezerv na indexaci cen a k platbám AOPK (blíže bod 6.c.).
Rozdíl z titulu odlišného účetního a daňového pohledu v případě obou rezerv LČR se nepovažuje ve střednědobém horizontu
za reálný zejména proto, že pravděpodobnost konečných pravomocných soudních rozhodnutí ve střednědobém horizontu je
velmi nejistá. Jelikož nelze ve střednědobém horizontu očekávat návrat, resp. rozpuštění těchto účetních rezerv, přiklonily se
LČR z hlediska opatrnosti k nezahrnutí těchto rozdílů do výpočtu odložené daně. Případná tvorba odložené daně k oběma
rezervám by se projevila jako odložená daňová pohledávka, a to ve výši 107 125 tis. Kč, což by znamenalo snížení níže
uvedeného a vykázaného odloženého daňového závazku (a odložené daně) na 18 807 tis. Kč.
Jiné přechodné rozdíly (např. účetní opravné položky k pohledávkám a zásobám) pro zjišťování odložené daně nebyly použity.

Výpočet (rozpis) odložené daně:

tis. Kč 2010 2011

Rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou dlouhodobého majetku -769 487 -662 801

Základna pro výpočet odložené daně -769 487 -662 801

Sazba daně v následujícím období 19 % 19 %

Odložená daň (závazek) celkem -146 203 -125 932
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c) Rozpis a popis rezerv za léta 2010 a 2011:

tis. Kč Rezerva Rezerva na Rezerva na Rezerva Rezerva
na pěstební rekonstrukci nevyčerpanou na indexaci k platbám

činnost porostů dovolenou cen AOPK
Krušných hor

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

Tvorba 2011 1 684 292 0 0 529 394 34 422

Čerpání 2011 1 802 208 31 898 28 995 0 0

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

Tvorba 2010 1 828 704 0 28 995 0 0

Čerpání 2010 1 786 791 41 576 23 508 0 0

31. 12. 2009 2 946 415 134 995 23 508 0 0

Rezerva na pěstební činnost je vytvářena na pokrytí nákladů pěstebních prací na dobu zajištění porostu. Do roku 2005 byla
vytvářena v souladu s § 9 a § 10a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění
(Rozvaha, pasiva B.I.1.); v letech 2005 až 2011 byla vytvářena podle stejných pravidel jako v předchozích letech (nebyla
změněna ani metoda, ani způsob tvorby a čerpání rezervy), avšak tvorba rezervy není vykazována jako daňově uznatelný náklad
a vytváří se účetní rezerva (Rozvaha, pasiva B.I.4.). K 31. 12. 2011 je vytvořena pouze účetní rezerva na pěstební činnost.
Rezerva na rekonstrukci porostů Krušných hor byla vytvořena v roce 2004 v souladu s § 9 a § 10a zákona č. 593/1992 Sb.
(bod 15. Přílohy k zákonu č. 593/1992 Sb.) na pokrytí nákladů spojených s obnovou porostů s nevhodnou nebo náhradní
dřevinnou skladbou v oblasti Krušných hor. Rezerva je určena na náklady spojené s rekonstrukcí porostů v letech 2006 až
2012, které nejsou zahrnuty v rezervě na pěstební činnost.
V roce 2010 byla vytvořena rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši 28 995 tis. Kč (21 503 tis. Kč mzdové náklady,
7 492 tis. Kč náklady na sociální zabezpečení). Rezerva byla vytvořena na náklady, které se v budoucnosti stanou zvýšenými
osobními náklady v případě proplacení dovolené bez jejího čerpání. V roce 2011 byla účelnost existence rezervy
přehodnocena ve smyslu minimální možnosti významného čerpání rezervy a rezerva byla zrušena.
V roce 2011 byla vytvořena rezerva na indexaci cen za prodej dříví ve 2. až 4. čtvrtletí 2011 ve výši 529 394 tis. Kč. LČR
identifikovaly jako riziko podaných i potenciálních soudních žalob na postup při indexaci cen za prodej dříví u veřejných
zakázek v roce 2011. Hodnota rezervy byla vypočítána jako rozdíl cen mezi cenami, které LČR indexované fakturovaly
smluvním partnerům, a cenami, které smluvní partneři nárokují jako „správné“, tudíž ceny neindexované, vycházející z cen
z nabídek výběrového řízení.
V roce 2011 byla vytvořena rezerva k platbám AOPK, a to ve výši žaloby AOPK, která žaluje LČR o navrácení uhrazených
náhrad, kdy AOPK tvrdí, že LČR nejsou legitimovány domáhat se nároku na finanční náhradu újmy za ztížené lesní
hospodaření. Rezerva se vztahuje ke všem nepromlčeným platbám přijatým LČR od AOPK. V souladu s žalobou a rizikem
nesplacení existujících pohledávek LČR též vytvořily 100 % opravné položky na všechny pohledávky za AOPK (viz bod 4.2.b.).

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

2010 2011

30 643 31 246

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

2010 2011

13 202 13 413
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f) K datu roční účetní závěrky LČR neevidují žádné daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. Případné
daňové doměrky jsou průběžně placeny v zákonných termínech.

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

tis. Kč 2010 2011

Dotace na pořízení lesních hospodářských plánů 30 070 0

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (celkem) 175 744 180 237

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

(zejména na protipovodňová opatření) 138 452 159 020

Dotace na úhradu provozních nákladů (celkem) 218 664 195 184

– z toho náhrady dle § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 13 465 12 573

– z toho náhrady dle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 13 268 7 871

– z toho finanční příspěvky dle § 46 zákona č. 289/1995 Sb. 4 425 3 200

– z toho dotace MZe na vodní hospodářství 21 706 34 772

– z toho dotace EU 95 295 64 993

h) Informace o nákladech za statutární audit
Náklady na povinný audit účetní závěrky v roce 2011 činily 1 716 tis. Kč (v roce 2010 1 354 tis. Kč). Statutární auditor jiné
služby než audit účetní závěrky nevykonává.

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

tis. Kč 2010 2011
Výkaz celkem Prodaný DM Směny DM Výkaz celkem Prodaný DM Směny DM

Položka III.1. Tržby z prodeje DM 749 298 507 060 242 238 768 136 719 871 48 265

Položka F.1. Zůstatková cena DM 149 206 90 552 58 654 171 045 165 602 5 443

Rozdíl 600 092 416 508 183 584 597 091 554 269 42 822

j) Informace o převzetí dlouhodobého majetku od rušené ZVHS
V roce 2011 převzaly LČR od Zemědělské vodohospodářské správy (všude v textu ZVHS) v rámci jejího rušení dlouhodobý
majetek v účetní hodnotě 896 154 tis. Kč a lesní pozemky ve výši 15 tis. Kč. Pro ocenění přebíraného majetku byla použita
metoda stanovená Českým účetním standardem č. 13 v bodu 3.6.
Účetní hodnota převzatého dlouhodobého majetku ve výši 896 154 tis. Kč je obsahem řádku Pasiva, A.I.1. Nezapsané
změny kmenového jmění (viz část 8. – tabulka Rozpis změn kmenového jmění). Zařazení dlouhodobého majetku na úrovni
Rozvahy v části Aktiv vyjadřuje následující tabulka (v tis. Kč):

Řádek Obsah řádku Aktiva Aktiva Aktiva
brutto korekce netto

B.II.1. Pozemky 298 598 298 598

B.II.2. Stavby 2 123 503 -1 544 330 579 173

B.II.3. SMV a soubory SMV 9 062 -8 019 1 043

B.II.7. Nedokončený DHM 17 340 0 17 340

Celkem 2 448 503 1 552 349 896 154

k) Na řádku Rozvahy „D.I.3. DPH k uplatnění v lednu 2012“ se vykazuje DPH na vstupu, která je vyčíslena na daňových
dokladech obdržených v lednu 2012 a zaúčtovaných do roku 2011. Tato DPH je celá plně nárokována v daňovém přiznání
k DPH za leden 2012.
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7.

a) Pohledávky k 31. 12.:

tis. Kč 2010 2011

Celkem krátkodobé pohledávky z obchodního styku (brutto); řádek Aktiva C.III.1. 2 226 703 2 251 208

– z toho pohledávky ve splatnosti celkem 1 769 695 1 745 321

– z toho pohledávky po splatnosti celkem 457 008 505 887

– z toho pohledávky po splatnosti delší než 180 dnů 424 140 377 794

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

– z toho pohledávky v právním vymáhání 103 573 83 792

– z toho pohledávky v insolvenčním, konkurzním a vyrovnávacím řízení 118 798 270 896

Pohledávky v cizí měně 5 585 2 151

V roce 2011 nedošlo k výraznějším změnám na úrovni pohledávek, a to ani ve vazbě na zvýšené tržby v roce 2011 (viz bod 9).
Pohledávky k podnikům ve skupině z běžných obchodních vztahů k 31. 12. 2011 činí 609 tis. Kč. Jedná se o pohledávky vůči
firmě HLDS, a.s. Stejně jako v předchozích letech i tyto pohledávky jsou všechny ve splatnosti.

tis. Kč 2010 2011

Pohledávky k podnikům ve skupině z obchodních vztahů 1 059 065 609

b) Závazky k 31. 12.:

tis. Kč 2010 2011

Závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů 0 0

Závazky se splatností delší než 5 let 0 0

Závazky vázané na splnění podmínek dodavateli 3 414 5 677

Jsou-li závazky po lhůtě splatnosti, jedná se o závazky vyplývající z obchodního styku s obchodním partnerem, které nebyly
k datu rozvahového dne vzájemně započítány. Všechny závazky po lhůtě splatnosti jsou kryty pohledávkou za obchodním
partnerem.
Zálohy přijaté za prodané nemovitosti, u kterých byl v roce 2011 podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, činily
2 809 tis. Kč (3 760 tis. Kč v roce 2010). Tato částka byla zároveň zaúčtována dle platné metodiky na účet 385 – Příjmy
příštích období vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2011 (případně 2010) nebyl vklad zapsán do katastru nemovitostí. Částka
2 809 tis. Kč je uvedena v rozvaze jak na řádku D.I.3. na straně aktiv, tak na řádku B.III.8. na straně pasiv.
Závazky k podnikům ve skupině z obchodních vztahů činí 5 655 tis. Kč (v roce 2010 byly ve výši 2 tis. Kč). Všechny tyto
závazky jsou k firmě HLDS, a.s., a jsou ve splatnosti.

c) Finanční pronájem k 31. 12.
V letech 2010 a 2011 nebyl žádný majetek pronajat formou finančního pronájmu.
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d) Najatý dlouhodobý majetek sledovaný na podrozvahových účtech má k 31. 12. hodnotu v tis. Kč:

tis. Kč 2010 2011

Najatý dlouhodobý majetek 680 604

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

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

tis. Kč 2010 2011

Drobný hmotný majetek nevedený v rozvaze 263 227 267 182

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

tis. Kč 2010 2011

Dlouhodobý majetek pořízený ze 100% dotace 180 441 174 293

h) V rozvaze je vykázána celková výše závazků.

i) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významnější události kromě uvedených zejména
v části 10. přílohy, která by mohla změnit pohled na věrný a poctivý obraz roční účetní závěrky za rok 2011.

8.

Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období
Lesy České republiky, s.p., jsou povinnou osobou ve vztahu k restitucím a při vracení majetku podle platných zákonných
předpisů. Kromě toho dochází k přijetím a předáním majetku v souvislosti s rozhodnutími vlády ČR, Ministerstva zemědělství
ČR a k převodům majetku dle platných zákonů. Proto vedle běžných pohybů, rozdělování zisku a čerpání fondů trvale
dochází ke změnám vlastního kapitálu.
Změny kmenového jmění vykazuje státní podnik v Rozvaze, v pasivech v řádku A.I.1. Základní kapitál. Tato položka obsahuje výši
kmenového jmění zapsanou v obchodním rejstříku a výši kmenového jmění k 31. 12. 2011 do obchodního rejstříku nezapsanou.
Zákonný rezervní fond splňuje výši stanovenou Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR o přizpůsobení zakládací listiny ze
dne 12. 8. 1997, tj. povinné naplnění do minimální výše 1,2 mld. Kč.
Podnik má vytvořený Fond investičního rozvoje (FIR), který je tvořen ze zisku, a to za účelem pořízení dlouhodobého
majetku, pokud hodnota pořízeného dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů LČR překročí zdroje vytvořené odpisy
dlouhodobého majetku a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku. Čerpání FIR znamená použití fondů ze
zisku (rozděleného zisku) ve prospěch kmenového jmění.
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Přehled o změnách vlastního kapitálu za roky 2010 a 2011 (v záhlaví je uveden řádek v pasivech ve výkazu Rozvaha):

tis. Kč Kmenové Změny Kapitálové Oceňovací Zákonný Ostatní
jmění základního fondy rozdíly rezervní fondy

kapitálu fond ze zisku
(A.I.1.) (A.I.1.) (A.II.2.) (A.II.3.) (A.III.1.) (A.III.2.)

31. 12. 2011 5 818 759 5 553 854 51 608 258 -41 848 1 251 283 4 227 127

Saldo změn 2011 0 +1 094 544 -21 312 -14 884 0 +2 341 352

Zvýšení 2011 0 +1 117 037 +521 424 0 0 +2 600 041

Snížení 2011 0 -22 493 -542 736 -14 884 0 -258 689

31. 12. 2010 5 818 759 4 459 310 51 629 570 -26 964 1 251 283 1 885 775

Saldo změn 2010 0 +384 947 -134 656 +22 434 0 +160 694

Zvýšení 2010 0 +437 917 +448 814 +22 434 0 +621 733

Snížení 2010 0 -52 970 -583 470 0 0 -461 039

31. 12. 2009 5 818 759 4 074 363 51 764 226 -49 398 1 251 283 1 725 081

Rozpis změn kmenového jmění:

tis. Kč 2010 2011

Saldo změn – z toho: +384 947 +1 094 544

– změny z delimitace +5 748 +19 537

– úbytek z důvodů restitucí -3 858 -2 522

– čerpání fondu investičního rozvoje +383 057 +181 375

– převod majetku od ZVHS 0 +896 154

Rozpis změn kapitálových fondů:

tis. Kč 2010 2011

Saldo změn – z toho: -134 656 -21 312

– změny z delimitace -89 417 +22 352

– vydání lesní půdy z důvodu restitucí -81 278 -74 217

– dary, nálezy, bezúplatné převody +36 039 +30 553

Rozdělení zisku z roku 2009 a 2010 bylo zúčtováno v roce 2010 a 2011 vždy dle rozhodnutí zakladatele, který rozhodl na
základě návrhu dozorčí rady:

tis. Kč 2010 2011

Zisk účetního období rozdělen do: 582 297 2 558 294

– fondu kulturních a sociálních potřeb 21 779 21 066

– fondu bytové politiky 20 000 0

– fondu investičního rozvoje 540 518 2 537 228

9.

Výnosy z běžné činnosti

tis. Kč 2010 2011

Výnosy z běžné činnosti 11 288 241 13 261 039

– výnosy provozní činnosti 10 817 990 12 832 251

– finanční činnosti 470 251 428 788

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 8 961 983 10 952 507

Obchodní činnost se zahraničím je nevýznamná.
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10.

Ostatní
Stejně jako v minulých letech byla taktéž v roce 2011 aktuální problematika dřívějšího postupu LČR se zadáváním
výběrových řízení, kdy se LČR řídily původním stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), dle nějž LČR
nebyly zadavatelem podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. ÚOHS však následně
své stanovisko změnil. LČR následně respektovaly tuto změnu stanoviska, v důsledku čehož byla proti LČR podána řada
žalob, přičemž tyto soudní spory v souvislosti s výběrovými řízeními z let 2004 a 2005 jsou pravomocně skončeny. Žaloby,
v nichž se žalobci domáhají určení existence smluvního vztahu založeného předmětnými smlouvami z výběrových řízení
v letech 2004 a 2005, byly zamítnuty. Pouze menšina z příslušných žalobců podala mimořádný opravný prostředek –
dovolání, jež však bylo pro nedostatek právního zájmu odmítnuto.
Proti LČR byly podány žaloby o údajnou náhradu škody s odkazem na neplatnost smluv ze shora zmíněných výběrových
řízení z let 2004 a 2005 způsobenou LČR jako zadavatelem, který údajně neměl postupovat při zadávání zakázek dle tehdy
platného zákona. Tyto žaloby byly postupně podávány různými subjekty u místně příslušných soudů. V současné době nelze
jakkoli předjímat rozhodnutí jednotlivých sporů. O případných nárocích na náhradu škody z důvodu jakéhokoli porušení
uvedené právní normy může s konečnou platností rozhodnout pouze soud. K datu sestavení účetní závěrky 2011 nebyla
LČR známa žádná konkrétní výše náhrady škody pravomocně určená soudem. Z tohoto důvodu zohlednění nákladů
souvisejících s možnými výsledky budoucích právních sporů není obsaženo v bilanci k 31. 12. 2011.
V roce 2004 podal CE WOOD, a.s., žalobu na náhradu škody a úhradu přiměřeného zadostiučinění v celkové výši
přesahující 3,7 mld. Kč, o níž dosud nebylo rozhodnuto. V roce 2008 obdržel státní podnik fakturu od společnosti
CE WOOD, a.s., na částku cca 4,869 mld. Kč za údajnou škodu způsobenou při řešení lesnických zakázek. Tuto fakturu
považují LČR za zcela bezpředmětnou a v den doručení ji zaslaly společnosti zpět jako bezdůvodnou. Následně měl
CE WOOD, a.s., tuto fakturu „stornovat“.
Smluvní vztahy uzavřené na tři roky na základě střednědobých tendrů (2008–2010) byly na některých smluvních územních
jednotkách ukončovány, a to především z důvodu neschopnosti smluvních partnerů plnit smluvní ujednání, což není
pravidlem. Na smluvních územních jednotkách, kde došlo k ukončení smluvního vztahu, byla situace řešena vhodnými
zákonnými postupy tak, aby byla předmětná činnost dostatečně zajištěna. Rozhodnutím ze dne 10. 12. 2009, a to ve věci
smluv a faktur v oblasti informačních a komunikačních technologií a služeb uzavřených zejména v období od 1. 3. 2007 do
31. 10. 2007, byla LČR uložena pokuta ve výši 1 000 000 Kč. Toto rozhodnutí bylo i přes podaný rozklad potvrzeno
rozhodnutím ze dne 20. 4. 2010. Rozhodnutí o udělení pokuty se tak stalo pravomocným. Tato částka je v současné době
předmětem žaloby proti příslušnému bývalému zaměstnanci. Rozhodnutím ze dne 21. 10. 2010 ve věci dodávek
kancelářského materiálu byla LČR uložena pokuta ve výši 300 000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí byl podán rozklad, jenž však
byl v roce 2011 zamítnut, a rozhodnutí tak nabylo právní moci. Proti rozhodnutí předsedy ÚOHS byla podána správní žaloba.
Probíhalo šetření smluv a faktur v oblasti informačních a komunikačních technologií a služeb uzavřených zejména v období
od 1. 3. 2007 do 31. 10. 2007. Faktury, jež nebyly dosud proplaceny a jejichž oprávněnost LČR zpochybnily, stejně jako
celou problematiku, posoudily orgány činné v trestním řízení. Příslušná věc byla Policií ČR odložena s tím, že ve věci nejde
o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Proti tomuto rozhodnutí byla podána stížnost, o níž
příslušné státní zastupitelství v roce 2010 rozhodlo tak, že tato stížnost byla zamítnuta jako nedůvodná. Vzhledem
k nově zjištěným skutečnostem byla na Policii ČR v roce 2011 podána žádost o prošetření nových skutečností
a znovuprošetření původních oznámení.
Kromě výše uvedených skutečností nebyly zjištěny další, které by mohly vyvolat významné budoucí potenciální ztráty,
a nebyly na ně vytvořeny opravné položky nebo účetní rezerva. Stejně tak nebyly zjištěny další skutečnosti, které by mezi
datem 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
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.

Přehled o peněžních tocích 2010 a 2011 (v tis. Kč)

Označení Text Řádek 2011 2010

P. Stav peněžních prostředků na začátku období 01 2 468 524 2 125 363

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 02 5 275 195 3 159 654

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 03 497 070 -145 852

A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst. ceny prodaných st. aktiv apod. 04 661 551 521 890

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 05 504 682 25 095

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 06 -597 091 -600 091

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou inv. spol. a fondů) 07 -42 -26 475

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz. úroků, vyúčt. výnos. úrok 08 -100 707 -59 411

A.1.6. Případné opravy o ostatní nepeněžní operace 09 28 677 -6 860

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami 10 5 772 265 3 013 802

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 11 -696 377 -1 671 204

A.2.1. Změna stavu pohledávek a akt. čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti 12 -1 499 890 -777 233

A.2.2. Změna stavu závazků, dotací, pasivního čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti 13 358 448 472 170

A.2.3. Změna stavu zásob 14 81 214 84 061

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího

do peněžních prostředků 15 363 851 -1 450 202

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 16 5 075 888 1 342 598

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 17 -1 312 -4 242

A.4. Přijaté úroky 18 102 019 63 653

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměr. daň za min. období 19 -1 070 206 -588 038

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 42 26 475

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 22 4 106 431 840 446

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 23 -1 214 980 -1 221 351

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 24 768 136 749 298

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

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 26 -446 844 -472 053

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Dopady změn dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků 27 -20 271 13 322

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 28 -35 567 -38 554

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu 29 0 -8

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 -35 567 -38 546

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 -55 838 -25 232

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 36 3 603 749 343 161

R. Stav peněžních prostředků na konci období 37 6 072 273 2 468 524

S. Skutečný stav peněžních prostředků na konci období 38 6 072 273 2 468 524

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

Datum sestavení účetní závěrky: 30. dubna 2012.
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Statutární orgán Lesy České republiky, s.p., svým usnesením č. 686/2004 na zasedání dne 27. ledna 2004 rozhodl o tom, že
podnik nebude vypracovávat zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva mezi propojenými osobami“).
Podle názoru statutárního orgánu Lesy České republiky, s.p., v případě, že není uzavřena ovládací smlouva, se povinnost
zpracovat Zprávu mezi propojenými osobami ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období vztahuje pouze na statutární
orgány ovládaných osob sdružených do koncernů, kde jsou vztahy podrobeny jednotnému řízení. Zpráva mezi propojenými
osobami pak zahrnuje veškeré vztahy uvnitř koncernu, jejichž účastníkem je řízená osoba, které se zpráva týká.
Tam, kde má Česká republika postavení ovládající osoby, nejde o koncern, neboť koncern tvoří pouze osoba řídící a osoby
řízené, jejichž podniky jsou koncernovými podniky. Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných
složek podnikání.
K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku.

V období mezi sestavením účetní závěrky (30. dubna 2012) a sestavením výroční zprávy (10. května 2012) nedošlo k žádným
skutečnostem, které by měly vliv na hodnoty zde uvedené. Podnik nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

Prohlášení statutárního orgánu státního podniku
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Výrok auditora k výroční zprávě
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BK buk
BO borovice
BRP bříza parita
ČMKBK Českomoravská komoditní burza Kladno
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
KŘ krajské ředitelství
KN katastr nemovitostí
LČR Lesy České republiky, s.p.
Lesy ČR Lesy České republiky, s.p.
LHC lesní hospodářský celek
LHE lesní hospodářská evidence
LHP lesní hospodářské plány
LP levostranný přítok
LS lesní správa
LTM lesnicko-technické meliorace
LVS lesní vegetační stupeň
LZ lesní závod
MD modřín
MZD meliorační a zpevňující dřeviny
MZe Ministerstvo zemědělství České republiky
MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky
NPR Národní přírodní rezervace
OLH odborný lesní hospodář
OM odvozní místo
OMK odbor marketingu a komunikace
OPŠ odstranění povodňové škody
OVS obchodní veřejná soutěž
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
PLO pěstební lesní oblast
PP pravostranný přítok
PR přírodní rezervace
PŠ povodňová škoda
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesů
RŘS revitalizace říčních systémů
Ř LČR Ředitelství Lesy České republiky, s.p.
SLT soubor lesních typů
SM smrk
ST Správa toků
SZ Semenářský závod
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Výklad pojmů a zkratek
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Economically, 2011 was the most successful period ever
in the history of Lesy ČR, with profits amounting to
CZK 5.275 billion. Of that, 85% came from the
company’s core business of forest management.
This exceptional result was achieved mainly due to the
correctly set parameters of the comprehensive forestry
contracting procedure and the creation of a competitive
environment among those interested in the contracts.
Tenderers put forward bid prices for both services and timber
that were favourable for the company in a transparent and
open public competition. In keeping with current legislation
and the approved forest management plans, there was
a consistently high level of all activity associated with the
proper care of forests; once again, Lesy ČR was awarded
a PEFC sustainable forest management certificate for the
whole of the area under its management in 2011.
Last year was also very kind to us in that natural calamities
were kept to a minimum. In forest protection, an important
area of activity, our defensive action against bark beetles in
2011 helped to reduce damage further; the volume of bark
beetle wood processed was down by 40% on 2010.
Following a decision by the Minister for Agriculture, Lesy ČR
took over part of the Agricultural and Water Management
Authority (AWMA), along with all related activities and costs,
in January 2011. During the year, the company physically
took over 14,000 km of minor watercourses and related
assets with a total value exceeding CZK 2.4 billion. By
incorporating the AWMA into Lesy ČR, the company
assumed central government costs associated with the
operation of the AWMA, although this had no negative
impact on the company’s financial management.
In late April, Lesy ČR held a call for tenders for forestry work
as of 2012, with contracts to run from between one year
and five years. The forestry tender was announced in
accordance with the Ministry of Agriculture Strategy on the
Economic Policy of Lesy ČR, s.p. as of 2012, known as the
“Wooden Book”. The tender was prepared in consultation
with the Office for the Protection of Competition and the
non-profit organization Transparency International.

The second round of the tender was announced in August.
In October, the Office for the Protection of Competition
(OPC) initiated administrative proceedings and issued an
interim measure prohibiting the conclusion of contracts in
this procurement procedure. In December, the Office
completed the administrative proceedings and set aside the
interim measure, noting that the investigation into the
procurement procedure found no non-compliance with the
law or reasons to impose corrective measures or penalties,
and that the tender was entirely lawful, non-discriminatory
and transparent. Lesy ČR then immediately started the
contracting process. Although the OPC’s investigation
delayed the contracting, thus putting back the start of work
in the forests and creating the risk of negative timber market
impacts at the beginning of the year, the company adopted
a number of operational measures to mitigate the adverse
effects on timber market supply.
As June gave way to July, floods hit the Zlín Region. Timely
intervention by Lesy ČR and the progressive preventive
opening-up of watercourses minimized the damage, which
still amounted to CZK 40 million. Throughout the year, work
continued on the clean-up of flood damage from the years
2009 and 2010. At the same time, flood control measures
on the watercourses managed by the company were
prepared and put in place.
In August 2011, Lesy ČR introduced a public paper entitled
“Agenda 2020 – Guaranteeing the Public Interest at LČR”.
This scheme aims to support and develop community
projects in the next 10 years. It is intended to finance specific
investment and non-investment projects for the
rehabilitation and maintenance of hiking trails, nature trails,
recreational sites, fountains, monuments, measures to
protect biodiversity and many other activities in the forests
managed by Lesy ČR. In the next 10 years, Lesy ČR plans to
make ongoing investments under Agenda 2020 that will
amount to at least CZK 600 million.
The United Nations (UN) declared 2011 the International
Year of Forests. Lesy ČR was actively involved in this event.
Throughout 2011, the company organized dozens of
educational events for the general public about forests and
forestry in the form of lectures, talks, walks, and, in
particular, events such as “A Day with LČR”. These events
were staggered to take place in all the regions.
Lesy ČR closed 2011 with a pre-tax profit of CZK 5.275 billion.
Total logging stood at 8.02 million m3 of timber; the company
restored 13,700 hectares of forestland (of which there was
a 43% share of soil-improving and strengthening species in
the initial restoration procedure) and tended 41,000 hectares
of stands younger than 40 years.

Highlights of the Year
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Das Jahr 2011 war aus wirtschaftlicher Hinsicht für die Lesy
ČR der historisch erfolgreichste Zeitraum in der gesamten
Existenz des Betriebs, und zwar durch das Erreichen eines
wirtschaftlichen Ergebnisses von 5,275 Mrd. CZK. Das
erreichte wirtschaftliche Ergebnis wurde zu 85 % aus der
unternehmerischen Haupttätigkeit, d.h. aus der Waldbe-
wirtschaftung gebildet.
Das außergewöhnliche wirtschaftliche Ergebnis gelang es
insbesondere dank der richtig eingestellten Parameter des
komplexen Forstauftrags und durch die Schaffung eines
Wettbewerbsumfelds unter den Interessenten für den Auftrag
zu erreichen. Die Teilnehmer des öffentlichen Auftrags gaben
in einer transparenten und offenen öffentlichen Ausschreibung
für den Betrieb sowohl für Dienstleistungen als auch für
Holz vorteilhafte Angebotspreise ab. In Übereinstimmung
mit der geltenden Legislative und den genehmigten
Waldwirtschaftsplänen wurden dauerhaft und auf einem
hohen Niveau sämtliche Tätigkeiten abgesichert, die mit einer
ordentlichen Pflege des Waldes verbunden sind, und auch im
Jahr 2011 waren die Lesy ČR Inhaber des prestigeträchtigen
Zertifikats einer dauerhaft nachhaltigen Bewirtschaftung PEFC
auf dem gesamten verwalteten Gebiet.
Das Jahr 2011 lässt sich als sehr günstig auch hinsichtlich des
minimalen Auftretens von Naturkatastrophen bezeichnen. Im
wichtigen Bereich des Waldschutzes gelang es dank Abwehr-
maßnahmen gegen Borkenkäfer im Jahr 2011 weiter die
Schäden zu verringern; das Volumen des verarbeiteten Borken-
käferholz sank um 40 % im Vergleich mit dem Jahr 2010.
Nach Entscheidung des Ministeriums für Landwirtschaft
übernahmen die Lesy ČR ab Januar 2011 einen Teil der
Landwirtschaftlich-wasserwirtschaftlichen Verwaltung (ZVHS)
mit sämtlichen damit zusammenhängenden Tätigkeiten und
Kosten. Der Betrieb übernahm im Verlauf des Jahres physisch
14 Tsd. km kleinere Wasserläufe und ein mit ihnen verbundenes
Eigentum in einer Gesamthöhe, das 2,4 Mrd. CZK erreichte.
Durch die Eingliederung der ZVHS in die Lesy ČR übernahm
der Betrieb Kosten des Staatshaushalts, die mit dem Betrieb
der ZVHS zusammenhängen, und zwar ohne negative
Auswirkung auf seine Wirtschaftstätigkeit.
Ende April schrieben die Lesy ČR eine öffentliche
Ausschreibung für Forstarbeiten ab dem Jahr 2012 für den
Zeitraum von einem bis fünf Jahren aus. Die Forstausschreibung
wurde nach der Konzeption des Ministeriums für Land-
wirtschaft zur Wirtschaftspolitik des Staatsbetriebs Lesy
České republiky, s.p. ab dem Jahr 2012, dem s.g. „Holzbuch“
ausgeschrieben. Die Vorbereitung der Ausschreibung
erfolgte in Konsultation mit dem Amt für den Schutz des
wirtschaftlichen Wettbewerbs sowie der Nichtregierungs-
organisation Transparency International.
Die zweite Runde der Ausschreibung wurde August
ausgeschrieben. Im Oktober begann das Amt für den Schutz
des wirtschaftlichen Wettbewerbs (ÚOHS) ein Verwaltungs-
verfahren und gab eine vorläufige Verfügung mit dem Verbot
heraus, in diesem öffentlichen Auftrag Verträge abzuschließen.
Im Dezember beendetes das ÚOHS das Verwaltungsverfahren

und hob die vorläufige Verfügung mit der Feststellung auf,
dass es bei der Überprüfung des öffentlichen Auftrags kein
Missverhältnis mit dem Gesetz fand und auch keine Gründe
für die Auferlegung von Abstellmaßnahmen oder Sanktionen
und dass die Ausschreibung vollständig in Übereinstimmung
mit dem Gesetz, nicht diskriminierend und transparent, ist.
Die Lesy ČR haben nachfolgend unmittelbar den Unterschrifts-
prozess der Verträge begonnen. Obwohl die Überprüfung des
ÚOHS einen Verzug beim Abschluss der Verträge verursachte,
und damit einen Verzug beim Beginn der Arbeiten im Wald
mit dem Risiko negativer Auswirkungen auf den Holzmarkt
am Jahresanfang, unternahm der Betrieb eine Reihe von
betrieblichen Maßnahmen zur Verringerung der negativen
Auswirkungen auf die Versorgung des Markts mit Holz.
Im Übergang der Monate Juni und Juli wurde die Region Zlín
durch Hochwasser heimgesucht. Dank des rechtzeitigen
Eingriffs der Lesy ČR und der schrittweisen vorbeugenden
Erhöhung der Durchlassfähigkeit der Wasserläufe kam es
zu einer Minimalisierung der Schäden, welche trotzdem
40 Mio. CZK erreichten. Im Verlauf des gesamten Jahres
wurden die Arbeiten zur Beseitigung der Hochwasser-
schäden aus den Jahren 2009 und 2010 fortgesetzt und
gleichzeitig erfolgte die Vorbereitung und der Bau von
Hochwasserschutzmaßnahmen an den verwalteten Läufen.
Im August 2011 stellten die Lesy ČR der Öffentlichkeit
ein Dokument mit der Bezeichnung „Programm 2020 –
Absicherung des öffentlichen Interesses bei LČR“ vor. Ziel des
Programms ist die Unterstützung und die Entwicklung von
öffentlich nutzbringenden Projekten in den nachfolgenden
10 Jahren. Es ist zur Finanzierung konkreter Investitions-
sowie Nichtinvestitionsprojekten zur Erneuerung und dem
Erhalt von touristischen Wegen, Lehrpfaden, Rastplätzen,
Quellbrunnen, Kulturdenkmälern, Maßnahmen zum Schutz
der biologischen Vielfalt und vielen weiteren Tätigkeiten in
den durch die Lesy ČR bewirtschafteten Wäldern bestimmt.
In dieses Programm 2020 planen die Lesy ČR in dem Zeitraum
der nächsten 10 Jahre fortlaufend mindestens 600 Mio. CZK
zu investieren.
Das Jahr 2011 wurde durch die Organisation der Vereinten
Nationen (UNO) als Internationales Jahr des Waldes ausgerufen.
Die Lesy ČR haben sich diesem internationalen Jahr aktiv
angeschlossen. Während des gesamten Jahres 2011
organisierte der Betrieb Dutzende kulturelle Aktionen für eine
breite Öffentlichkeit über den Wald und die Waldwirtschaft
in der Form von Vorlesungen, Gesprächen, Wanderungen,
aber vor allem durch die Aktion „Ein Tag mit LČR“. Diese
Aktionen fanden schrittweise in allen Regionen statt.
Die Lesy ČR beendeten das Jahr 2011 mit einem
wirtschaftlichen Ergebnis in Höhe von 5,275 Mrd. CZK.
Der Gesamteinschlag an Holz erreichte 8,02 Mio. m3, es
gelang 13,7 Tsd. ha Wald zu erneuern, davon betrug der
Anteil an wasserregulierenden und verfestigenden Gehölzen
bei der Ersterneuerung 43 % und die dringende Züchtung
von Beständen bis zu einem Alter von 40 Jahren wurde auf
41 Tsd. ha Wald durchgeführt.

Die hauptsächlichen Ereignisse des Jahres



82

El año 2011 fue, de un punto de vista económico, para
"Bosques de la Rep. Checa" históricamente el periodo más
exitoso en la existencia de la empresa, y esto fue el logro del
resultado económico de 5.275 mil millones de coronas
checas. El logro del resultado económico se formó del 85% de
la principal actividad empresarial, esto es de la economía de
los bosques.
El resultado económico extraordinario se ha logrado
principalmente gracias al buen ajuste de los parámetros de
los contratos complejos forestales y a la creación de un
mercado competitivo entre los interesados en el contrato.
Los participantes en la licitación pública presentaron, en un
sorteo público transparente, y abierto para la empresa, ofertas
ventajosas tanto como para los servicios como para la madera.
De acuerdo con la legislación vigente y los planes económicos
forestales han sido continuamente y en un alto nivel aseguradas
todas las actividades asociadas con el cuidado apropiado del
bosque, también en el año 2011 "Bosques de la Rep. Checa"
fueron acreedores de un certificado prestigioso de gestión
sostenible PEFC en todo el territorio administrado.
El año 2011 se puede considerar como muy bueno también
del punto de vista de un mínimo de calamidades naturales.
En un importante campo de la protección del bosque,
gracias a las medidas defensivas en contra de los escarabajos
de la corteza, se logró en el año 2011 reducir aún más los
daños, el volumen de la madera tratada que fue dañada por
el escarabajo de la corteza disminuyó en un 40% en
comparación con el año 2010.
Por decisión del ministro de agricultura se hicieron cargo
"Bosques de la Rep. Checa" desde enero del 2011, de una
parte de la Administración agrícola del Agua (ZVHS) con todas
las actividades y costos relacionados. La empresa durante el
año, físicamente se hizo cargo de 14.000 kilómetros de
cursos menores de agua y los activos con ello relacionados
por un total de más de 2.4 mil millones de coronas checas.
Mediante la incorporación del "ZVHS" a "Bosques de la Rep.
Checa" la empresa tomó a su cargo los gastos del presupuesto
estatal aliado con el funcionamiento del "ZVHS" y sin ningún
impacto negativo a su economía.
A finales de abril "Bosques de la Rep. Checa" anunciaron
una licitación pública para trabajos forestales desde el año
2012 por el periodo de un hasta 5 años. El concurso público
de licitación fue anunciado según la concepción del Ministerio
de agricultura a la política económica de la empresa estatal
"Bosques de la Rep. Checa s.p. (Empresa estatal)" desde
el año 2012, el llamado "Libro de madera". La preparación
del concurso público se realizó con la consulta con la
Oficina para la protección de concursos económicos como
también con la empresa no estatal ni con fines de lucro:
Transparency International.
La segunda ronda de la licitación pública fue anunciada en
agosto. En octubre la Oficina para la protección de concursos
económicos (ÚOHS) realizó un procedimiento administrativo
y anunció una medida provisional con la prohibición de
cerrar los contratos en esta licitación pública. En diciembre
la oficina ÚOHS terminó el procedimiento administrativo

y canceló las medidas provisionales teniendo en cuenta que,
durante la investigación de las licitaciones públicas, no se
encontró ninguna desaprobación con la ley ni razones para
la imposición de la medida correctiva o sanción y que la oferta
es totalmente compatible con la ley, es no discriminatoria
y es transparente. "Bosques de la Rep. Checa" iniciaron
inmediatamente a continuación un proceso de firma de
contratos. Aunque la investigación de la oficina ÚOHS dio
lugar a retrasos en el cierre de contratos y de esa manera en
retrasos en el comienzo del trabajo en el bosque con el
riesgo de impactos negativos en el mercado de la madera al
principio del año, la empresa adquirió una serie de medidas
cautelares para la mitigación de los impactos negativos en el
suministro de madera al mercado.
En la fractura de los meses de junio y julio, la región de Zlín fue
afectada por inundaciones. Gracias a la oportuna intervención
de "Bosques de la Rep. Checa" y a una progresiva previsión
de la apertura de los cursos de agua fueron minimizados los
daños, los cuales a pesar de ello alcanzaron los 40 millones
de coronas checas. A lo largo de todo el año los trabajos
continuaron en la eliminación de los daños de las
inundaciones de los años 2009 y 2010 y también tuvo
lugar una preparación y construcción de medidas de control
de inundaciones en los flujos administrados.
En agosto del 2011 "Bosques de la Rep. Checa" presentaron
al público un documento con el nombre de "Programa 2020 –
aseguración del interés público en Bosques de la Rep. Checa".
El programa tiene como objetivo el apoyo y el desarrollo de
los programas públicos beneficiosos en los próximos 10 años.
Está destinado al financiamiento de proyectos específicos
de inversión y de no inversión para la regeneración
y mantenimiento de las rutas turísticas, senderos educativos,
lugares de descanso, vertientes, monumentos culturales,
medidas para la protección de la biodiversidad y muchas
otras actividades en los bosques gestionados por "Bosques
de la Rep. Checa". En este Programa 2020 "Bosques de la
Rep. Checa" planean invertir, en el periodo de los próximos
10 años, por lo menos 600 millones de coronas checas.
El año 2011 fue designado por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) como el Año Internacional de los
Bosques. "Bosques de la República Checa" se unieron
activamente a este año internacional. En todo el año 2011 la
empresa organizó decenas de eventos educativos para el
público en general sobre los bosques y la silvicultura en forma
de conferencias, debates, caminatas, pero ante todo en
eventos como "Un Día con Bosques de la Rep. Checa". Estos
eventos tuvieron gradualmente lugar en todas las regiones.
"Bosques de la Rep. Checa" culminaron el año 2011 con el
resultado económico antes de impuestos de 5.275 mil millones
de coronas checas. La producción total alcanzó 8.02 millones
de metros cúbicos de madera, se logró regenerar
13.7 mil hectáreas de bosque, del cual la parte de mejora y
de reforzamiento de maderas durante la primera renovación
fue de un 43% y la formación urgente de vegetación hacia
los 40 años de edad fue realizada en 41 mil hectáreas de
bosque.

Hechos destacados del año
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