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Dvanáct měsíců, kterým se věnuje tato výroční zpráva, 
bude historie hodnotit jako rok nástupu celosvětové hos
podářské krize. Ta začala poklesem poptávky v lesnickém 
a dřevařském odvětví o několik měsíců dříve, než se pro
jevila naplno na finančních trzích i propadem ostatních 
průmyslových a zemědělských oborů.
Lesníci v České republice si pak budou rok 2008 pamato
vat jako rok Emmy, tedy vichřice, která o prvním březno
vém víkendu poškodila přes 2 miliony krychlových metrů 
dříví. Na Emmu nezapomeneme přesto, že její následky 
byly zhruba třetinové oproti orkánu Kyrill, který pustošil 
české lesy o rok dříve.
Dopady obou uvedených okolností byly o to zřetelnější, 
že rok 2008 byl prvním rokem platnosti střednědobých 
smluv na lesnické činnosti, které státní podnik Lesy ČR 
uzavřel s dodavateli lesnických prací na základě memo
randa podepsaného v roce 2007 mezi lesnickým prů
myslem a ministerstvem zemědělství. Už v roce 2008 
byla kvůli dopadům Emmy a krize ve dvou desítkách 
lokalit ukončena spolupráce s dodavateli lesnických prací 
a státní podnik musel začít s okamžitým výběrem nových 
lesnických firem, aby přerušení činností nemělo negativní 
dopady na les.
Skutečnost, že státní podnik i v těchto podmínkách do
sáhl kladného hospodářského výsledku, který je podrobně 
popsán na následujících stranách, ani zdaleka nezname
ná, že by snad byl na krizi dobře připraven a že tohoto 
výsledku dosahoval snadno. Naopak, podnik v posledních 

ÚVodní sLoVo GeneráLního řediteLe

letech trpěl častými personálními změnami zejména 
na pozici generálního ředitele, jejichž důsledkem byla 
neexistence jednotného koncepčního přístupu, pro
měnlivost podnikových priorit a nestabilita běžných 
manažerských pravidel a postupů. Státnímu podniku 
Lesy ČR byl majetek státu svěřen proto, aby ho řádně 
spravoval pro veřejnost a aby na něm podnikal s co 
možná největším ekonomickým přínosem. Personální 
nestabilita toto základní poslání zákonitě ovlivňovala.
Do funkce generálního ředitele jsem nastoupil na za
čátku roku 2009 po předchozím více než ročním půso
bení na pozici správního ředitele. Znám vnitřní i vnější 
prostředí podniku a vím, že Lesy ČR jsou podnikem 
s velkým potenciálem, ale také s velkými rezervami, se 
silnými, ale také slabými stránkami, s mnohými pří
ležitostmi, ale také riziky. Při své práci budu využívat 
svých dosavadních znalostí a budu stavět na profesio
nalitě zaměstnanců a obchodních partnerů a na jejich 
zájmu o společný úspěch.

Ing. Svatopluk Sýkora 
generální ředitel
 
V Hradci Králové dne 30. 6. 2009



 Výroční zpráVa Lčr 20084 

Začátek roku byl ve znamení uzavírání střednědobých 
smluv na roky 2008–2010  s dodavateli lesnických pra
cí vybranými koncem roku 2007 v 257 otevřených vý
běrových řízeních z celkem 2 558 podaných nabídek.
České lesy byly o prvním březnovém víkendu postiže
ny vichřicí Emma. Ta za sebou v lesích státního podni
ku Lesy ČR zanechala přes 2 miliony krychlových met
rů poškozeného dříví, především v jižních Čechách.
Státní podnik uskutečnil v rámci boje proti kůrovci 
řadu preventivních opatření. Ještě před zahájením 
rojení koncem dubna bylo položeno více než 100 tisíc 
krychlových metrů lapáků a instalováno 40 tisíc fero
monových lapačů.
V červnu byly z 90 procent zlikvidovány následky 
vichřice Emma a dalších menších větrných událostí 
z počátku roku. Na konci měsíce však situaci znovu 
zkomplikovala další kalamita v regionu východních 
Čech, která poškodila až milion krychlových metrů 
dříví.
Dozorový audit mezinárodního systému certifikace 
trvale udržitelného hospodaření v lesích PEFC se od 
července do září uskutečnil ve třech namátkově vybra
ných organizačních jednotkách Lesů ČR. 
Audit v rámci nejrozšířenějšího světového certifikač
ního systému prokázal, že podnik ve státních lesích 
hospodaří nadstandardním způsobem a že zejmé
na zvyšování biodiverzity při obnově lesa, využívání 
přirozeného zmlazení či zohlednění estetické hodnoty 
lesa je věnována příkladná péče. Například obnova 

hLaVní udáLosti roku 2008

lesa listnatými dřevinami a jedlí, tedy více odolnými dře
vinami, tvořila 46  % z celkové umělé obnovy (tj. 4 378 ha 
z celkově uměle obnovených 9 451 ha).
Státní podnik rozšířil spolupráci s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR, která je správcem chráněných krajin
ných oblastí, přírodních rezervací a národních přírodních 
památek. Smlouva podepsaná v říjnu mimo jiné zvýšila 
z osmi na devět počet bezzásahových území v lesích, kte
ré spravují Lesy ČR. Na těchto lokalitách jsou vytvořeny 
základní předpoklady pro uchování a obnovu přirozeně se 
vyvíjejících  lesních ekosystémů bez jakýchkoliv úmysl
ných zásahů člověka.
Díky aktivnímu celoročnímu vyhledávání kůrovcových oh
nisek, která by mohla ohrozit okolní les, a následné včasné 
asanaci se podařilo předejít významné gradaci na většině 
území. Státní podnik v rámci boje s kůrovcem instaloval 
236 tisíc krychlových metrů lapáků, 49 tisíc feromonových 
lapačů a další obranná opatření.
Lesy ČR ukončily rok 2008  s čistým hospodářským vý
sledkem ve výši 461,4 mil. Kč. Celková těžba dosáhla 
8,2 mil. m3 dříví, obnoveno bylo 11,3 tisíc hektarů lesa. 
Přes vysoký podíl nahodilé těžby nedošlo k překročení plá
nované roční těžby dřeva.
S účinností od 1. ledna 2009 byl generálním ředitelem 
státního podniku jmenován Ing. Svatopluk Sýkora.
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profiL státního podniku

Základní ustanovení

1. Právní forma
Lesy České republiky, s. p. (dále jen LČR nebo Lesy ČR), 
byly založeny zakládací listinou Ministerstva zemědělství 
České republiky č. j. 6677/91–100 ze dne 11. 12. 1991 jako 
státní podnik podle zákona č. 111/1990 Sb., o státním 
podniku. Na základě rozhodnutí zakladatele – Minister
stva zemědělství České republiky – č. j. 3217/97–1000 ze 
dne 12. 8. 1997 byla provedena změna zakládací listi
ny státního podniku Lesy ČR podle § 20 odst. 1 zákona 
č. 77/1997 Sb, o státním podniku, změna zapsána dne 
22. 9. 1997 do obchodního rejstříku. Hospodaření podniku 
se řídí rovněž statutem vydaným Ministerstvem zeměděl
ství České republiky dne 7. 8. 2008 pod č. j. 25330/2008–
10000. Státní podnik Lesy ČR je zapsán v obchodním rejst
říku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu 
A XII, vložka 540, s identifikačním číslem (IČ) 42196451; 
den zápisu 1. 1. 1992. DIČ CZ42196451.

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

3. Hlavní předmět podnikání
 výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlast
nictví ČR (dále i státu), k nimž mají Lesy ČR právo 
hospodařit,
 výkon práva hospodařit k ostatnímu movitému a ne
movitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl 
svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování podnikatel
ské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na 
vlastní odpovědnost,
 výkon veškerých vlastnických práv k majetku, ke které
mu má státní podnik právo hospodařit, s podmínkou 

souhlasu zakladatele při právních úkonech s urče
ným 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.

4. Ostatní předmět podnikání
Ostatní předmět podnikání je uveden v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
kde v oddílu A XII, vložka 540, je zapsán úplný před
mět podnikání státního podniku Lesy České republiky.
Ostatní předmět podnikání je podle potřeb podniku 
operativně aktualizován.

5. Zásady hospodářské činnosti
Lesy České republiky, s. p., plánují a realizují lesnické 
činnosti tak, aby byl vytvořen optimální vztah mezi 
plněním všech funkcí lesů obhospodařovaných LČR 
a tržním ekonomickým prostředím. Využívají k tomu 
principů trvale udržitelného hospodaření v lesích, kte
ré jsou předpokladem trvalé produkce kvalitní dřevní 
hmoty, při respektování a rozvíjení všech ostatních, 
zejména mimoprodukčních funkcí lesů.
Plánování a provádění činností v lesích směřuje k za
bezpečení trvalého souladu mezi potřebou, tvorbou 
a využitím vlastních finančních prostředků a k co 
nejhospodárnějšímu využití účelových příspěvků ze 
státního rozpočtu a z jiných zdrojů. Těmto základním 
principům se trvale přizpůsobuje konkrétní náplň 
předmětu činnosti LČR i jejich organizační uspořádání.
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1. Generální ředitel
V čele LČR je generální ředitel, který jako statutární or
gán řídí státní podnik, odpovídá za jeho činnost a jedná 
jeho jménem ve všech věcech.
Generálního ředitele jmenuje a odvolává z funkce mi
nistr zemědělství. Generální ředitel jmenuje a odvolává 
své zástupce, kteří ho v době jeho nepřítomnosti zastu
pují v plném rozsahu jeho práv a povinností, a stanoví 
pořadí, ve kterém jej zastupují.

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

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

2. vedení podniku
2.1 Vedení podniku tvoří zaměstnanci LČR, kteří zastá
vají tyto funkce:

 generální ředitel,
 personální ředitel,
 výrobnětechnický ředitel,
 obchodní ředitel,
 ekonomický ředitel,
 správní ředitel.

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

3. struktura lČr
LČR se člení na Ředitelství LČR a podřízené organizač
ní jednotky LČR, kterými jsou lesní závody, semenářský 
závod, správy toků a krajská ředitelství LČR, jimž jsou dále 
podřízeny lesní správy.

vývoj počtu organizačních jednotek  

rok 2004 2005 2006 2007 2008

KŘ 13 13 13 13 13

LS 85 80 78 78 77

LZ, SZ 6 6 6 6 6

ST 7 7 7 7 7

Ředitelství LČR
Ředitelství LČR (Ř LČR) zabezpečuje funkce spojené s práv
ní subjektivitou LČR a jednotné lesnické a ekonomické 
řízení LČR.
Ř LČR přímo řídí 13 krajských ředitelství LČR, 5 lesních zá
vodů, 1 semenářský závod a 7 správ toků. Ř LČR se člení na 
úseky. Úseky se člení na odbory, které se dále mohou čle
nit na oddělení. Úseky a odbory v rozsahu své působnosti 
řídí a usměrňují podřízené organizační jednotky.

Úseky a odbory Ř LČR
K zabezpečení odborných funkcí Ř LČR slouží úseky, v je
jich čele stojí generální ředitel, personální ředitel, ekono
mický ředitel, obchodní ředitel, výrobnětechnický ředitel 
a správní ředitel.
Ředitele úseků jmenuje a odvolává generální ředitel, jako 
zástupci statutárního orgánu jsou zapsáni v obchodním 
rejstříku.
Všechny úseky a odbory Ř LČR v mezích svých působností 
vzájemně spolupracují při plnění úkolů LČR a zabezpečo
vání jejich poslání.

orGanizační uspořádání

Ředitelství LČR

Krajská ředitelství (KŘ) 13 Lesní závody (LZ) 5 Semenářský závod (SZ) 1Správy toků (ST) 7

Lesní správy (LS) 77

Organizační struktura LČR k 30. 6. 2009
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Vedení podniku k 1. 6. 2009

personáLní obsazení a orGány státního podniku

Statutární orgán a jeho zástupci k 31. 12. 2008

Ing. Jiří Novák
generální ředitel

Ing. Svatopluk Sýkora
správní ředitel

Ing. Jiří Černík
výrobnětechnický ředitel

Ing. Zdeněk Sýkora
ekonomický ředitel

Ing. Mikuláš Říha
personální ředitel

Dozorčí rada k 31. 12. 2008

Mgr. Pavel Drobil – předseda DR
Ing. Viktor Blaščák
Bc. Radek Vonka
Jan Birke
Ing. Ladislav Tomášek
Ing. Jaromír Kříha
Libor Lukáš
RNDr. Libor Ambrozek
Ing. Ladislav Česal

10. 1. 2009 nahradil Ing. Ladislava 
 Tomáška ve funkci Ing. Ivo Valenta.

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.
výrobnětechnický ředitel

inG. toMáš dZik
správní ředitel
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2004 2005 2006 2007 2008

Výměra lesních pozemků tis. ha 1 367 1 362 1 339 1 348 1 351

Porostní plocha tis. ha 1 333 1 324 1 321 1 315 1 310

Těžba tis. m3 7 653 7 741 9 678 8 882 8 252

Těžba v m3 na ha porostní plochy m3 6 6 7 7 6

Obnova lesa ha 12 609 11 562 11 466 10 772 11 311

Výchova mladých lesních porostů ha 69 307 67 024 34 964 29 703 36 783

Výnosy celkem mil. Kč 5 801 7 340 13 936 12 041 10 867

Výnosy z provozní činnosti mil. Kč 4 961 6 498 10 531 10 769 9 059

Náklady celkem mil. Kč 5 332 6 922 12 278 11 757 10 406

Náklady provozní činnosti mil. Kč 4 731 5 775 8 403 10 461 8 326

Osobní náklady mil. Kč 1 007 1 116 1 236 1 407 1 553

Přidaná hodnota mil. Kč 1 787 2 229 3 555 2 248 2 789

Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 469 418 1 658 284 461

Bilanční suma mil. Kč 66 097 67 026 69 092 69 183 69 242

Stálá aktiva mil. Kč 61 064 61 107 61 783 61 979 62 419

Oběžná aktiva mil. Kč 4 957 5 840 7 213 7 171 6 763

Vlastní kapitál mil. Kč 62 455 62 633 64 323 64 433 64 682

Cizí zdroje mil. Kč 3 565 4 308 4 689 4 647 4 489

Cash flow z provozní činnosti mil. Kč 701 1 903 227 550 874

Cash flow z investiční činnosti mil. Kč 704 561 417 745 926

Počet zaměstnanců osob 3 436 3 433 3 524 3 560 3 666

VýVoj zákLadních ukazateLů
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zpráVa o podnikateLské činnosti státního podniku 
a staVu jeho majetku

Majetek
K 31. 12. 2008 měla aktiva LČR včetně lesních pozemků hodnotu 69,2 mld. Kč. Dlouhodobý majetek dosahoval 
hodnoty 62,4 mld. Kč, z toho 53,1 mld. Kč tvořila hodnota pozemků, převážně lesních. Hodnota všech pozem
ků se zvýšila o 22 mil. Kč, jejich podíl na celkové bilanční sumě mírně vzrost a k 31. 12. 2008 činil 76,7 % (v roce 
2007: 76,7 %, v roce 1995: 86,4 %). Celková bilanční suma podniku se zvýšila o 59 mil. Kč (tj. o 0,1 %); bilanční 
suma očištěná o hodnotu lesních pozemků v roce 2008 vzrostla o 53 mil. Kč, tj. o 0,3 %.

bilanční suma (mil. kč)

rok 2006 2007 2008

Bilanční suma 69 092 69 183 69 242

Hodnota lesních pozemků 51 792 51 719 51 725

Bilanční suma bez lesních pozemků 17 300 17 464 17 517

Aktiva
K zásadním změnám ve struktuře aktiv v roce 2008 nedošlo. Absolutně vzrostla hodnota dlouhodobého 
hmotného majetku. Významný pokles zaznamenala pouze hodnota krátkodobých pohledávek netto (pokles 
o 296 mil. Kč, tj. o 14,1 %), což souvisí jak s celkovým poklesem pohledávek v jejich nominální výši (celková 
hodnota pohledávek brutto v roce 2008 činila 2 163 mil. Kč, v roce 2007 2 294 mil. Kč), tak se zvýšenou tvorbou 
opravných položek k pohledávkám (viz Příloha k roční účetní závěrce, bod 4. 2. b). Současně s navýšením dlouho
dobého majetku a poklesem finančních trhů došlo ke snížení hodnoty finančního majetku celkem o 87 mil. Kč. 

struktura aktiv k 31. 12. 2008 bez lesních pozemků (mil. kč)      

rok 2006 2007 2008

Aktiva celkem 17 300 17 464 17 517

Dlouhodobý majetek 9 991 10 260 10 694

Zásoby 235 510 488

Pohledávky 2 132 2 114 1 814

Krátkodobý finanční majetek 4 846 4 547 4 460

Časové rozlišení 96 33 61

Pasiva
V roce 2008 došlo ke snížení kapitálových fondů o 122 mil. Kč a k navýšení fondů ze zisku celkem o 1 270 mil. Kč. 
Navýšení fondů ze zisku bylo zapříčiněno tím, že až v roce 2008 byl do jednotlivých fondů rozdělen zisk roku 
2006, a to ve výši 1 658 mil. Kč. Základní kapitál byl navýšen o 582 mil. Kč, rezervy o 128 mil. Kč. U závazků došlo 
ke snížení o 286 mil. Kč. Došlo k meziročnímu navýšení výsledku hospodaření o 62 % (177 mil. Kč).

struktura pasiv k 31. 12. 2008 bez lesních pozemků (mil. kč)      

rok 2006 2007 2008

Pasiva celkem 17 300 17 464 17 517

Základní kapitál 8 602 9 016 9 598

Kapitálové fondy 251 147 19

Fondy ze zisku, nerozdělený zisk 3 678 3 551 3 340

Rezervy 2 777 2 916 3 044

Závazky 1 912 1 731 1 445

Časové rozlišení 80 103 71
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aktiva celkem (mil. kč)          

rok 2006 2007 2008 08–07 %

Aktiva celkem 69 092 69 183 69 242 59 0,1

Dlouhodobý majetek 61 783 61 980 62 419 439 0,7

Nehmotný DM – netto 163 170 199 29 17,1

Hmotný DM – netto 60 332 60 574 61 050 476 0,8

z toho pozemky 53 092 53 056 53 078 22 0,0

Dlouhodobý finanční majetek 1 288 1 236 1 170 66 5,3

Oběžná aktiva 7 213 7 170 6 763 407 5,7

Zásoby 235 509 488 21 4,1

Dlouhodobé pohledávky 15 8 5 3 37,5

Krátkodobé pohledávky 2 117 2 106 1 810 296 14,1

Krátkodobý finanční majetek 4 846 4 547 4 460 87 1,9

Časové rozlišení 96 33 60 27 81,8

pasiva celkem (mil. kč)          

rok 2006 2007 2008 08–07 %

Pasiva celkem 69 092 69 183 69 242 59 0,1

Vlastní kapitál 64 323 64 433 64 682 249 0,4

Základní kapitál 8 602 9 016 9 598 582 6,5

Kapitálové fondy 52 043 51 866 51 744 122 0,2

Fondy ze zisku 2 020 1 609 2 879 1 270 78,9

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

VH běžného roku 1 658 284 461 177 62,3

Cizí zdroje 4 689 4 647 4 489 158 3,4

Rezervy 2 777 2 916 3 044 128 4,4

Závazky 1 912 1 731 1 445 286 16,5

Časové rozlišení 80 103 71 32 31,1

Náklady
V roce 2008 došlo k většímu poklesu celkových nákladů a změnila se i jejich struktura. Výrazně se snížily zejména ná
klady na prodané zboží, které jsou spojeny s obchodní činností podniku. Výkonová spotřeba se snížila o 942 mil. Kč, 
což bylo způsobeno zejména nižším výkupem dříví od smluvních partnerů a nižšími náklady spojenými se zpraco
váním kalamitního dříví, které v roce 2007 byly dosti velké. Naproti tomu zvýšená aktivita při prodejích finančního 
majetku, z důvodů ochrany výše portfolia při poklesu finančních trhů, se projevila ve výrazném zvýšení nákladů 
finančních činností (756 mil. Kč).
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náklady celkem (mil. kč)          

rok 2006 2007 2008 08–07 %

Náklady celkem 12 278 11 757 10 406 1 351 11,5

Náklady provozní činnosti 8 403 10 461 8 326 2 135 20,4

Náklady na prodané zboží 530 1 446 6 1 440 99,6

Výkonová spotřeba 5 939 6 550 5 608 942 14,4

Osobní náklady 1 236 1 407 1 553 146 10,4

Daně a poplatky 130 130 134 4 3,1

Odpisy DM 423 430 477 47 10,9

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 77 83 77 6 7,2

Změna stavu rezerv a opravných položek 9 178 317 139 78,1

Ostatní provozní náklady 77 237 154 83 35,0

Náklady finanční činnosti 3 239 1 078 1 834 756 70,1

Daň z příjmů 636 218 246 28 12,8

Výnosy
V roce 2008 došlo k poklesu celkových výnosů. Z provozních činností poklesly zejména tržby z prodeje zboží, které se 
snížily o 1 345 mil. Kč. Meziročně poklesly výnosy z výkonů o 497 mil. Kč, což je dáno menším objemem prodaného 
dříví. Výrazně se zvýšily výnosy finančních činností, což souvisí se současným nárůstem jejich nákladů (větší objem 
prodaných cenných papírů).

výnosy celkem (mil. kč)          

rok 2006 2007 2008 08–07 %

Výnosy celkem 13 936 12 041 10 867 1 174 9,8

Výnosy z provozní činnosti 10 531 10 769 9 059 1 710 15,9

Tržby z prodeje zboží 546 1 352 7 1 345 99,5

Výkony 9 479 8 893 8 396 497 5,6

Tržby z prodeje DM a materiálu 330 274 426 152 55,5

Ostatní provozní výnosy 176 250 230 20 8,0

Výnosy z finanční činnosti 3 405 1 272 1 808 536 42,1

Tržby z prodeje cenných papírů 3 189 970 1 606 636 65,6

Výnosové úroky 24 24 37 13 54,2

Ostatní finanční výnosy 192 278 165 113 40,6
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Úplné vlastní náklady  

celkem mil. kč  kč na 1 ha lesní půdy

 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Pěstební činnost 2 065 2 371 2 310 1 526 1 759 1 715

Státní zakázky 40 49 30 30 36 22

Myslivost 144 193 221 107 143 164

Semenářství 67 80 87 49 59 65

Opravy cest a svážnic 614 767 825 453 569 613

Přírůstek rezerv 0 139 128 0 103 95

Údržba dlouh. majetku 404 332 387 298 247 287

Výkup dřeva 42 512 16 31 380 12

Těžební náklady 3 686 3 225 3 606 2 723 2 393 2 678

Dřevařská výroba 41 56 50 30 41 37

přímé náklady pěstební činnosti

 celkem mil. kč  kč na 1 ha lesní půdy

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Celkem 1 620 1 839 1 731 1 197 1 365 1 285

Obnova lesa 545 598 538 403 443 400

Péče o kultury 526 547 546 389 406 405

Prořezávky 103 112 119 76 83 88

Ochrana lesa 95 195 163 71 144 121

Hnojení a vápn. 14 1 6 10 0 4

Jiná pěst. péče 337 388 359 249 288 267

Výsledky hospodaření
Výsledek hospodaření po zdanění zaznamenal meziroční nárůst o 177 mil. Kč. Zvýšení výsledku hospodaření bylo 
zapříčiněno zejména úsporami v oblasti nákladů (pokles nákladů výkonové spotřeby o 942 mil. Kč), vyšším ziskem 
z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (meziroční nárůst o 158 mil. Kč) a snížením rozdílu ostatních provoz
ních nákladů a výnosů o 63 mil. Kč.
Provozní výsledek hospodaření činil v roce 2008 733 mil. Kč, což je oproti roku 2007 nárůst o 426 mil. Kč. Pozitivní 
podíl na tomto zvýšení provozního výsledku hospodaření mají v předchozím odstavci uvedené skutečnosti. Nega
tivně se na něm podílí zejména zvýšení stavu rezerv a opravných položek o 139 mil. Kč a zvýšené osobní náklady 
o 146 mil. Kč.
Finanční výsledek hospodaření zaznamenal pokles o 221 mil. Kč a vykázal ztrátu 26 mil. Kč.

výsledky hospodaření za účetní období (mil. kč) 

2006 2007 2008 08–07 %

Výsledek hospodaření za účetní období 1 658 284 461 177 62,3

Výsledek hospodaření před zdaněním 2 295 502 707 205 40,8

Provozní výsledek hospodaření 2 128 307 733 426 138,8

Finanční výsledek hospodaření 167 195 26 221 113,3
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Na 92  % výměry svěřených lesů zajišťoval podnik lesnické činnosti prostřednictvím privátních podnikatelských 
 subjektů zabezpečujících dodávky lesnických prací na základě smluvního vztahu vzešlého z výběrového řízení.  
Na zbývajících 7,4  % hospodařilo pět přímo řízených lesních závodů LČR, které krátkodobě vypomáhaly na dalších 
2 SÚJ představujících 0,6  %.

Dodávka lesnických prací spočívá v provádění pěstebních a těžebních činností a dle druhu smluvního vztahu i v ná
kupu dříví. Obrat z těchto služeb je vedle vlastního obchodu rozhodující pro ekonomiku podniku. Se smluvními 
partnery uzavírají LČR obchodní smlouvy na provádění dodávek lesnických činností zpravidla pro konkrétní úze
mí – smluvní územní jednotku (SÚJ).

Významnou událostí v roce 2008 bylo zahájení prací na základě zadávacího řízení na provádění lesnických činností, 
které LČR vyhlásily ve dnech 9. 7. , 10. 7. , 31. 7. , 1. 8. a 2. 8. 2007 na celkem 257 SÚJ. Zakázky byly dvojího typu:
1. výroba sortimentů dříví na lokalitu OM (odvozní místo) (98 SÚJ) bez následného prodeje dříví dodavateli prací 
(dříví zůstává ve vlastnictví LČR);
2. výroba dříví na lokalitě P („při pni“) (157 SÚJ) s následným prodejem 100 % surového dříví dodavateli prací.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno na plnění smluv v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010.
Na 5 SÚJ LČR musely zrušit zadávací řízení dle § 84 odstavec 2 písmeno e) zákona č. 137/2006 Sb. z důvodu chyby 
v zadávací dokumentaci, která byla způsobena chybnou specifikací předmětu plnění zakázky. Na těchto 5 SÚJ spolu 
s jednou nově vyhlášenou SÚJ typu OM bylo opětovně vyhlášeno zadávací řízení dne 20. 2. 2008 a s vítězi těchto 
výběrových řízení byly uzavírány smlouvy na období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2010. Na jedné SÚJ bylo po kalamitě 
vzniklé vichřicí Emma zrušeno zadávací řízení pro podstatnou změnu zakázky a na jedné SÚJ bylo po odstoupení 
1. uchazeče v pořadí zadavatelem rozhodnuto o neoslovení 2. uchazeče v pořadí a o zrušení zadávacího řízení.

Po kalamitách způsobených vichřicemi Emma a Kirsten bylo vyhlášeno celkem 70 JŘBU ( jednací řízení bez uveřej
nění) (60 typu P a 10 typu OM), která měla zajistit, že nedojde ke zrušení smluv z důvodu změny předaných projektů 
prací.
Další JŘBU byla vyhlášena na SÚJ, kde došlo v průběhu roku k ukončení smluvního vztahu nebo po vichřici Ivan.
K ukončení smluvních vztahů došlo v průběhu roku 2008 na 22 SÚJ. Hlavní důvody byly:

 odstoupení ze strany smluvního partnera z důvodu změny předaných projektů (13 SÚJ),
 odstoupení ze strany smluvního partnera bez udání důvodu (2 SÚJ),
 odstoupení ze strany LČR pro neplnění předaných projektů či prodlení s plněním delším jednoho měsíce (7 SÚJ).

smLuVní Vztahy
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V roce 2008 došlo k výrazné změně v rozvržení disponibilních zdrojů pro obchod LČR. Celá obchodní politika byla 
založena na rozlosování SÚJ na lokality „P“ a „OM“. Celková těžba LČR byla v roce 2008 ve výši 8 252 tis. m3, z toho 
„při pni“ 3 726 tis. m3, na pni 205 tis. m3 a na OM 3 541 tis. m3 (z toho 57 tis. m3 pro smluvní partnery). Na Lesních 
závodech se vytěžilo 506 tis. m3. Ostatní množství dřeva tvoří samovýroba, aukce nastojato a nerealizované hroubí.
Na smlouvách varianty P si dříví obchodovali smluvní partneři LČR a pro vlastní obchod LČR sloužilo vytěžené dříví 
z lokality OM a dříví z těžeb lesních závodů.
Vlastní obchodování LČR bylo z hlediska umístění zdrojů výrazně ovlivněno třemi smluvními vztahy:

a) Memorandem Ministerstva zemědělství ČR a Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ze dne 
27. 6. 2007, které rozdělilo obchod nad zdroji LČR procenticky na jednotlivé typy takto: 58 % dodávek mělo 
směřovat na rámcové kupní smlouvy, 14 % dodávek mělo být umístěno na veřejné trhy a 28 % dodávek mělo být 
směrováno do jednotlivých regionů KŘ/LZ.

b) Rámcovou smlouvou mezi LČR a HLDS o tom, že LČR umístí prostřednictvím HLDS na rámcové kupní smlouvy 
1 800 tis. m3.

c) Smlouvou mezi LČR a ČMKBK o umístění 500 tis. m3 na komoditní burzu v Kladně a na ni navazující dohody mezi 
LČR, HLDS a ČMKBK.

Konečné rozdělení zdrojů pro obchod bylo významně ovlivněno další živelní kalamitou na počátku roku a také počí
nající a v průběhu roku se prohlubující finanční a hospodářskou krizí.
Na rámcové kupní smlouvy bylo umístěno 2 640 tis. m3, veřejné trhy dokázaly efektivně pojmout pouze 139 tis. m3 
a regionální prodej činil 1 545 m3. V procentickém vyjádření vzhledem k Memorandu je to 61 % na rámcové smlouvy, 
3 % na veřejné trhy a 36 % na regionální prodej KŘ/LZ.
Z těchto objemů pak bylo prostřednictvím HLDS umístěno na trh celkem 2 907 tis. m3 ve všech třech typech smluv.

Nejcitelněji se krize projevila na obchodování u veřejných obchodních kanálů, kde bylo na burzovní obchody nabíd
nuto kumulovaně 1 944 tis. m3, ale prodáno pouze 96 tis. m3, a na elektronické aukce dříví bylo opakovaně nabídnu
to 142 tis. m3, z toho prodáno bylo pouze 43 tis. m3. I z těchto údajů je patrné, jak masivní převis nabídky nad poptáv
kou byl v podstatě po dobu celého roku.

Ještě více je však dopad krize patrný na průměrném zpeněžení dosaženém v roce 2008:
LČR: 1 004  Kč/m3

Lesní správy:  973  Kč/m3

Lesní závody: 1 143  Kč/m3

Pokles průměrného zpeněžení oproti roku 2007 tak činí 212  Kč za každý prodaný m3 dříví.

obchodní činnost V roce 2008 – prodej dříVí 
konečným zpracoVateLům



 Výroční zpráVa Lčr 200816 

Genofond lesních dřevin
Zachování a obnova genofondu lesních dřevin spolu se zvýšením druhové rozmanitosti lesů jsou jednou z význam
ných priorit trvale udržitelného hospodaření LČR. V tomto smyslu LČR naplňují již devátým rokem „Koncepci zacho
vání a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u LČR pro období 2000–2009“.
Aktuální stav genových zdrojů obhospodařovaných LČR v roce 2008 je uveden v následující tabulce.

stav genových zdrojů obhospodařovaných lČr v roce 2008

Genové zdroje počet (ks) výměra (ha)

Genové základny 165 81 642

Selektované zdroje (A, B) – 69 290

Identifikované zdroje (C) – 54 307

Semenné sady, směsi klonů 112 250

Rodičovské stromy, klony 3 985 –

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

provozní zásoby suroviny a semen lČr k 31. 12. 2008

dřevina surovina semeno

množství (kg) množství (kg)

SM 2 113 4 709

BO 4 135 1 796

MD 0 706

JD 0 4 668

BK 1 191 12 880

K uchování genofondu hodnotných populací lesních dřevin doplňují LČR Banku lesních semen nejkvalitnějšími oddíly 
semen regionálních populací. Stav zásob semen skladovaných druhů dřevin v Bance LČR k 31. 12. 2008 je uveden 
v tabulce.

banka lesních semen lČr, zásoby k 31. 12. 2008 

dřevina počet oddílů množství v kg

SM 54 274,1

BO 32 47,8

MD 1 1,7

BRP 1 0,6

Semenná úroda v sezoně 2007/2008 byla na většině území spravovaného LČR u smrku, jedle, borovice, modřínu, 
buku a dubu letního i zimního slabá, výjimečně v některých regionech střední.

lesní školkařství
Sadební materiál LČR odebírají od smluvních partnerů na základě uzavřené Smlouvy o provádění pěstebních činnos
tí. Sadební materiál je nadále pěstován u pověřených pěstitelů LČR, se kterými má státní podnik uzavřenou Smlouvu 
o dodržování podmínek při pěstování sadebního materiálu určeného pro lesy obhospodařované LČR. Smlouva pro 
LČR představuje vlastní nástroj kontroly původu a kvality reprodukčního materiálu.

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

vývoj holiny v porovnání s výměrou porostní půdy

rok 2004 2005 2006 2007 2008

Výměra por. půdy (tis. ha) 1 333 1 325 1 321 1 316 1 310

Holina k 31. 12. (ha) 10 947 11 408 12 068 12 566 13 614

Holina k 31. 12. (%) 0,82 0,86 0,91 0,96 1,00

podíl jehličnatých a listnatých dřevin na umělé obnově lesa

rok 2004 2005 2006 2007 2008

Jehličnaté (ha) 6 091 5 718 5 850 5 621 5 647

z toho jedle (ha) 490 449 423 441 574

Jedle  % z umělé obnovy 5,10 4,90 4,55 4,92 6,07

Listnaté (ha) 3 525 3 437 3 442 3 350 3 804

Listnaté  % z umělé obnovy 36,66 37,54 37,04 37,34 40,24

Listnáče a jedle (%) 41,76 42,45 41,59 42,26 46,32

V roce 2008 byl obdobně jako v předchozích letech podíl listnatých dřevin a jedle (meliorační a zpevňující dřeviny – 
MZD) při umělé obnově lesa výrazně vyšší, než stanovují zákonné předpisy.

vývoj podílu přirozené obnovy na 1. obnově

rok 2004 2005 2006 2007 2008

První obnova celkem (ha) 11 201 10 410 10 092 9 220 9 644

Přirozená obnova (ha) 3 082 2 406 2 300 1 802 1 860

Přirozená obnova (%) 27,51 23,11 22,79 19,54 19,28

Podíl přirozené obnovy lesa se v roce 2008 pohyboval na stejné úrovni jako v roce 2007.

vybrané ukazatele hospodaření

rok 2004 2005 2006 2007 2008

Holina k 31. 12. (ha) 10 947 11 408 12 068 12 566 13 614

Holina z těžby (ha) 9 086 9 831 9 495 5 853 8 602

Umělá obnova (ha) 9 143 9 155 9 292 8 970 9 451

Přirozená obnova (ha) 3 082 2 406 2 300 1 802 1 860

Obnova celkem (ha) 12 225 11 562 11 592 10 772 11 311

Prořezávky (ha) 21 006 20 379 18 491 17 712 19 979

Probírky (ha) 48 301 46 645 42 978 23 087 31 757

Těžba dříví (tis. m3) 7 653 7 741 9 677 8 882 8 252

Z toho nahodilá (tis. m3) 2 606 2 061 4 398 7 326 5 282

Podíl nahodilé těžby (%) 34,1 26,62 45,44 82,49 64,02

Těžba (m3) na 1 ha porostní půdy 5,70 5,84 7,35 6,75 6,25
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Lesnické hospodaření bylo v roce 2008 poznamenáno dvěma živelnými kalamitami Emma a Ivan. Po živelné kalamitě 
Kyrill z předchozího roku byla v roce 2008 celková výše nahodilé těžby druhá nejvyšší za posledních 10 let existence 
LČR. Přes vysoký podíl nahodilé těžby však nedošlo k navýšení celkové těžby, která nedosáhla úrovně ročního etátu.

vybrané ukazatele hospodaření na 1 000 ha lesa

rok 2004 2005 2006 2007 2008

Holina k 31. 12. (ha) 8,01 8,38 9,13 9,55 10,39

Holina z těžby (ha) 6,64 7,22 7,18 4,45 6,52

Umělá obnova (ha) 6,69 6,72 7,03 6,82 7,16

Přirozená obnova (ha) 2,25 1,77 1,74 1,37 1,41

Obnova celkem (ha) 8,94 8,49 8,77 8,19 8,57

Nezdar zalesnění (ha) 0,86 0,85 1,04 1,14 0,96

Prořezávky (ha) 15,36 14,96 13,99 13,47 15,14

Probírky (ha) 35,32 34,25 32,53 17,55 24,06

Těžba dříví (m3) 5 596 5 684 7 325 6 752 6 251

z toho předmýtní (m3) 967 1 030 992 487 681

mýtní (m3) 2 723 3 329 2 981 695 1 569

nahodilá (m3) 1 906 1 512 3 329 5 570 4 001

ochrana lesa
Z hlediska klimatických parametrů se rok 2008 dá celkově hodnotit jako téměř normální. Po teplé a srážkově podprů
měrné zimě přišlo v předjaří a v první polovině jara počasí teplotně normální a srážkově výrazně nadnormální, což 
přispělo k doplnění půdní vláhy před počátkem vegetačního období. Relativně příznivé podmínky byly ale vystřídány 
obdobím silně nadprůměrných teplot za současného nízkého úhrnu srážek (květen a červen), v červenci a srpnu byly 
již alespoň srážky zaznamenány na normální úrovni. V období klíčovém pro vývoj biotických škůdců tak stejně jako 
v minulých letech vlivem fyziologického stresu docházelo k oslabování obranyschopnosti zejména smrkových poros
tů. Zbytek roku byl teplotně lehce nadprůměrný a srážkově průměrný.
Největší škody mezi abiotickými činiteli způsobil vítr (3 609,5 tis. m3), dále sucho (107,9 tis. m3), sníh (40,4 tis. m3) 
a námraza (9,6 tis. m3). Exhalační těžby dosáhly výše 25,3 tis. m3 a nahodilé těžby z ostatních abiotických příčin 
19,4 tis. m3.
V roce 2008 bylo asanováno celkem 908,0 tis. m3 nastojato napadeného smrkového kůrovcového dříví a 111,7 tis. m3 
druhotně napadené živelné kalamity, což představuje další nárůst oproti předchozím rokům; dynamika nárůstu 
se však poněkud zpomalila. Nejpostiženějším regionem zůstávají nižší a střední polohy Moravskoslezského kraje, 
výrazný nárůst škod podkorním hmyzem vykazují oblasti poškozené v uplynulém období větrnými epizodami Kyrill 
a Emma. Nejvýznamnějším druhem zůstává lýkožrout smrkový, již téměř 19 % podílu však dosahují škody způso
bené postupně se rozšiřujícím lýkožroutem severským. Jako obranná opatření bylo využito 225,3 tis. m3 lapáků 
a stojících lapáků, dále bylo nainstalováno 49,1 tis. lapačů a 10,7 tis. otrávených lapáků. Odkorněno bylo 38,6 tis. m3 
a chemicky asanováno 413,6 tis. m3 napadeného dříví, zbytek byl asanován odvozem. Uvedené hodnoty signalizují 
vysoké ohrožení smrkových porostů kůrovci v roce 2009. Podkorní škůdci na ostatních dřevinách nezpůsobili vý
znamné škody, nejpočetnější zastoupení měli kůrovci na borovici (lýkohub sosnový, lýkohub menší, lýkožrout borový, 
lýkožrout vrcholkový), kteří dohromady napadli 4,7 tis. m3 dříví.
V roce 2008 nebylo zaznamenáno hospodářsky významné působení listožravých škůdců. Kalamitní škůdci bekyně 
mniška, obaleč modřínový i ploskohřbetky na smrku se nacházeli v základním stavu, výjimkou je situace na Pelhři
movsku, kde lze na základě rozboru podzimních půdních sond v následujícím roce očekávat lokální přemnožení 
ploskohřbetky smrkové na ploše asi 200 ha. Nebyly zaznamenány ani škody bekyní velkohlavou a dalšími defoliá
tory dubových porostů (píďalka podzimní, píďalka zhoubná, obaleč dubový). Na minimu se udržuje plocha smr
kových porostů poškozených pilatkami (12,1 ha). Oproti minulým letům se snížil rozsah napadení jírovců klíněn
kou (50,0 ha zejména ve středních Čechách), výrazně ustoupilo lokální přemnožení pouzdrovníčka modřínového 
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(3,0 ha převážně ve středních Čechách). Poškození kultur klikorohem se oproti roku 2007 zvýšilo a bylo zaznamenáno 
na ploše 440,7 ha, na dalších 18,9 ha byly zaznamenány škody žírem ponrav chroustů.
Škody způsobené drobnými hlodavci byly zjištěny na ploše 338,3 ha a udržely se na úrovni srovnatelné s roky 2006 
a 2007.
Rozsah poškození hlavními houbovými patogeny se oproti minulému roku výrazně nezměnil, nadále ale přetrvá
vá mimořádně vysoká úroveň nahodilých těžeb způsobených akutním napadením václavkou smrkovou (vytěženo 
138,5 tis. m3  s těžištěm výskytu v Moravskoslezském kraji). Poškození sypavkou borovou bylo zaznamenáno na 
989,7 ha a napadení padlím dubovým na 147,5 ha.
Nadále se projevuje žloutnutí porostů způsobené nedostatkem hořčíku, v roce 2008 se výrazné projevy poškození 
projevily na ploše 19,5 tis. hektarů. Jako nápravné opatření na zmírnění škod bylo u LČR provedeno letecké vápnění 
mletým vápnitým dolomitem v dávce 3 tuny na hektar na ploše 3 560,1 ha, z toho na LS Litvínov na ploše 727,1 ha, 
na LS Rychnov n. K. na ploše 116,3 ha, na LS Jablonec n. N. na ploše 241,0 ha, na LS Vyšší Brod na ploše 500,8 ha, na 
LS Hanušovice na ploše 267,1 ha, na LS Ruda n. M. na ploše 134,4 ha, na LS Lanškroun na ploše 135,2 ha, na LS Český 
Rudolec na ploše 103,2 ha a na LS Plasy na ploše 1 335,0 ha. Letecké ošetření bylo hrazeno z prostředků Ministerstva 
zemědělství.
Přihnojování sazenic po výsadbě tabletovanými hnojivy bylo v roce 2008 provedeno na celkové ploše 568,9 ha. V roce 
2008 nebylo realizováno žádné letecké hnojení.

certifikace lesů
Také v roce 2008 probíhaly u LČR dozorové (externí) a interní audity certifikace lesů systémem PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification schemes). Všechny kontrolované LHC LČR v tomto přezkoumání kvality 
hospodaření v lesích uspěly. Výsledkem je pokračování platnosti Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů pro 
jednotlivé LHC LČR na celé výměře spravovaného lesa.
Uvedené osvědčení je dokladem, že příslušné LHC ve správě LČR jsou součástí certifikovaného regionu Česká repub
lika a že LČR na nich hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích. Úroveň 
hospodaření v lesích spravovaných LČR bude i nadále předmětem ročních dozorových auditů prováděných externím 
certifikačním orgánem a interních auditů prováděných pověřenou osobou (ÚHÚL).

výkon funkce odborného lesního hospodáře
K 31. 12. 2008 vykonávaly LČR činnost OLH pro jiné vlastníky na celkové výměře 287 577 ha, z toho ze zákona 
(§ 37 odst. 6 lesního zákona) na 277 152 ha pro 192 018 vlastníků a smluvně (§ 37 odst. 3 lesního zákona) na 
10 425 ha pro 486 vlastníků.

Myslivost
V mysliveckém roce 2008/2009 bylo ve vlastní režii LČR užíváno k 31. 3. 2009 na organizačních jednotkách LČR cel
kem 168 honiteb, z toho bylo 130 honiteb užíváno lesními správami a 38 honiteb bylo užíváno v režii lesních závodů. 
Protože zima na přelomu roků 2008/09 nebyla nikterak extrémní, bylo možno úspěšně provádět lov i v horských 
lokalitách po celou zákonem stanovenou dobu lovu. Stanovený plán lovu se podařilo splnit jak celkově, tak i ve všech 
jednotlivých sledovaných druzích spárkaté zvěře. Kladně je třeba hodnotit výsledek lovu především u zvěře jelena 
siky, kde došlo k výraznému překročení plánu lovu.
Plán lovu v režijních honitbách LČR byl ve sledovaném období u všech vybraných druhů spárkaté zvěře splněn dle 
jednotlivých druhů zvěře tak, že bylo dosaženo celkového plnění na 110,8  %.
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plnění plánu lovu vybraných druhů spárkaté zvěře v režijních honitbách lČr:

plán

druh zvěře 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 index 2008/09

Jelen 2 550 2 585 2 749 2 618 2 576 0,984

Sika 402 437 386 426 391 0,918

Muflon  890 893 1 023 1 088 1 230 1,130

Daněk 1 071 1 034 1 185 1 137 1 212 1,066

Srnec 3 635 3 255 2 806 2 581 3 043 1,179

Kamzík 7 7 6 5 5 1,000

skutečnost

druh zvěře 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 index 2008/09

Jelen 2 678 2 822 2 753 2 793 2 875 1,029

Sika 479 604 470 606 628 1,036

Muflon 1 021 1 004 1 054 1 097 1 410 1,286

Daněk 1 148 1 058 1 307 1 333 1 428 1,071

Srnec 3 843 3 428 2 953 2 792 3 360 1,203

Kamzík 11 22 9 7 6 0,857

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

2007/08 Jelen sika Muflon daněk srnec kamzík celkem

Plán 2 576 391 1 230 1 212 3 043 5 8 757

Skutečnost 2 875 628 1 410 1 428 3 360 6 9 707

% 111,6 160,6 114,6 117,8 110,4 120,00 110,8

škody Zvěří
Škody působené zvěří na lese jsou zjišťovány a vyčíslovány na všech lesních pozemcích, ke kterým mají LČR prá
vo hospodařit. Ve finančním vyjádření došlo k výraznému meziročnímu nárůstu výše škod o 4,675 mil. Kč, což 
v procentickém vyjádření znamená zvýšení o 51,5  %. Ke zvýšení došlo u všech druhů škod, a především u škod 
působených okusem došlo ke zvýšení této škody výrazně (meziročně o 2,986 mil. Kč). Zima ve sledovaném období 
1. 7. 2007–30. 6. 2008 však byla, především co se týká délky a výšky sněhové pokrývky, mimořádně mírná a v mnoha 
lokalitách nedonutila zvěř opustit horské partie, kde potom došlo k významnému zvýšení škod (např. LS Litvínov: 
 meziroční nárůst škod o 2,346 mil. Kč).
Na celkové vyčíslené výši škod způsobených zvěří na lese se částkou 2,279 mil. Kč podílejí režijní honitby (meziročně 
mírný pokles), částkou 8,170 mil. Kč vlastní pronajaté honitby (výrazný nárůst) a částkou 3,308 mil. Kč (nárůst) honit
by ostatní (společenstevní).

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

2008/09 13,757 2,136 7,480 3,838 303

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

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

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

2003/04 10,993 1,960 4,782 3,862 389
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Grantová služba lČr / fcr Grant service
Od roku 2002, kdy Grantová služba LČR zahájila svou činnost, bylo do konce roku 2008 přijato celkem 43 výzkumných 
projektů o celkovém finančním objemu 46,533 mil. Kč (bez DPH). Dořešeno bylo 21 projektů, 1 projekt předčasně 
ukončen a u 22 projektů probíhá řešení.
V průběhu roku 2008 byly 4 projekty dokončeny a nově přijato 9 projektů, z toho jeden byl v tomto roce současně 
dokončen.

Přehled financování v roce 2008 (bez DPH): 
Projekty s dokončeným řešením:
č.4) „Studium využitelnosti entomopatogenních hub v systému integrované ochrany smrkových porostů proti 

ploskohřbetce smrkové ve stadiu vajíček a 1. instaru“. Řešitel Ing. Eva Prenerová, CSc., Olešná. Celkový finanční 
objem 2,215 mil. Kč, z toho v r. 2008 uhrazeno 665 tis. Kč.

č.20) „Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření pro revita
lizaci lesa“. Řešitel Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady. Celkový finanční objem 
1,330 mil. Kč, z toho v r. 2008 uhrazeno 436 tis. Kč. Projekt má dílčí navazující šetření do roku 2009.

č.25) „Zátopová území a lesní hospodářství“. Řešitel Lesprojekt Brno, a. s. Celkový finanční objem 135 tis. Kč, z toho 
v r. 2008 uhrazeno 50 tis. Kč.

č.34) „Posouzení a návrh optimalizace organizační struktury LČR ve vztahu k efektivitě a regionálnímu uspořádání 
státu“. Řešitel Česká zemědělská univerzita v Praze. Celkový finanční objem 700 tis. Kč, z toho v r. 2008 uhraze
no 700 tis. Kč.

Projekty v průběhu řešení:
č.5) „Půdní a epigeická fauna stanovišť ovlivněných vápněním a její dynamika“. Řešitel Mendelova zemědělská 

a lesnická univerzita v Brně. Celkový finanční objem po rozšíření projektu 1,631 mil. Kč, z toho bylo v r. 2008 
uhrazeno 210 tis. Kč.

č.7) „Revitalizace půdního prostředí valů v 7. LVS Krušných hor s návrhem dalších opatření pro obnovu lesa“. Řešitel 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Celkový finanční objem po rozšíření projektu 1,744 mil. Kč, 
z toho v r. 2008 uhrazeno 168 tis. Kč.

č.21) „Biologickoekonomické a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků“. 
Řešitel Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR v Brně. Celkový finanční objem 575 tis. Kč, z toho v r. 2008 
uhrazeno 84 tis. Kč.

č.22) „Praktické ověření možnosti využití termovizního systému FLIR a zpracování termovizního záznamu pro zjiš
ťování početního stavu spárkaté zvěře z letadla“. Řešitel Výzkumný ústav živočišné výroby, PrahaUhříněves. 
Celkový finanční objem 1,52 mil. Kč, z toho v r. 2008 uhrazeno 252 tis. Kč.

č.23) „Využití predátorů v biologickém boji s drobnými hlodavci ve vyhlášených ptačích oblastech na Krušných ho
rách“. Řešitel Česká zemědělská univerzita v Praze. Celkový finanční objem 489 tis. Kč, z toho v r. 2008 uhraze
no 134 tis. Kč.

č.24) „Hodnocení společenské sociálněekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích 
LČR“. Řešitel Česká zemědělská univerzita v Praze. Celkový finanční objem 725 tis. Kč, z toho v r. 2008 uhrazeno 
252 tis. Kč.

č.26) „Poškození lesních porostů ve vrcholových partiích Javořice – určení komplexu příčin poškození a návrh opa
tření pro revitalizaci lesa“. Řešitel Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady. Celkový 
objem 1,19 mil. Kč, z toho v r. 2008 uhrazeno 336 tis. Kč.

č.27) „Mokré sklady kulatiny Hluboká n. Vltavou a Ždírec n. Doubravou. Vyhodnocení provozu a návrh zásad skla
dování“. Řešitel Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Celkový objem po rozšíření projektu 
260 tis. Kč, z toho v r. 2008 uhrazeno 105 tis. Kč.

č.28) „Modely efektivnosti hospodaření organizačních jednotek LČR“. Řešitel Česká zemědělská univerzita v Praze. 
Celkový finanční objem 490 tis. Kč, z toho v r. 2008 uhrazeno 126 tis. Kč.
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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 mil. Kč, z toho v r. 2008 
uhrazeno 378 tis. Kč.

č.30) „Provozní metoda plánování probírek pomocí lokálně odvozených probírkových procent pro hlavní hospo
dářské dřeviny (smrk, borovici, buk, dub)“. Řešitel Foresta SG, a. s., Vsetín. Celkový objem 569 tis. Kč, z toho 
v r. 2008 uhrazeno 395 tis. Kč.

č.31) „Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův Vrch na Lesní správě Čes
ká Lípa“. Řešitel Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Celkový finanční objem 496 tis. Kč, z toho 
v r. 2008 uhrazeno 134 tis. Kč.

č.32) „Zakládání semenných sadů druhé generace pro borovici lesní“. Řešitel Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti, v. v. i., Strnady. Celkový finanční objem 1,365 mil. Kč, z toho v r. 2008 uhrazeno 714 tis. Kč.

č.33) „Návrh nového systému kompenzací imisních škod vlastníkům lesa“. Řešitel Ekotoxa, s. r. o., Brno. Celkový 
 finanční objem 1,874 mil. Kč, z toho v r. 2008 uhrazeno 1,345 mil. Kč.

Nově přijaté projekty:
č.35) „Sestavení výkonových norem pro harvestory a vyvážecí traktory podle výkonových tříd strojů a výrobních 

podmínek“. Řešitel Česká zemědělská univerzita v Praze. Celkový finanční objem 453 tis. Kč, z toho v r. 2008 
uhrazeno 134 tis. Kč.

č.36) „Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL“. Řešitel 
 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Celkový finanční objem 510 tis. Kč, z toho v r. 2008 uhra
zeno 151 tis. Kč.

č.37) „Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti 
LS Vyšší Brod“. Řešitel Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Celkový finanční objem 488 tis. Kč, 
z toho v r. 2008 uhrazeno 105 tis. Kč.

č.38) „Harmonizace vztahu populace bobra evropského a stavu prostředí“. Řešitel Institut ekologie a chovu zvěře, 
s. r. o., Praha. Celkový finanční objem 847 tis. Kč, z toho v r. 2008 uhrazeno 252 tis. Kč.

č.39) „Geobiocenózy horní hranice lesa a vliv porostů borovice kleče na horskou krajinu v Hrubém Jeseníku“. Řešitel 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Celkový finanční objem 980 tis. Kč, z toho v r. 2008 uhra
zeno 50 tis. Kč.

č.40) „Půdní prostředí, stav výživy a soubor opatření vedoucí k optimalizaci obnovy lesa v 7. a 8. LVS PLO Hrubý Jese
ník“. Řešitel Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Celkový finanční objem 1,013 mil. Kč, z toho 
v r. 2008 uhrazeno 168 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 mil. Kč.

č.42) „Ověření geneticky podmíněných charakteristik vegetativních potomstev rezistentních variant smrku ztepi
lého na vybraných lokalitách Krušných hor“. Řešitel Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., 
Strnady. Celkový finanční objem 1,571 mil. Kč.

Celkem bylo v r. 2008 na řešení výzkumných projektů Grantové služby LČR vynaloženo 7,347 mil. Kč.
K publikaci výsledků pro odbornou veřejnost byla zavedena Ediční řada projektů Grantové služby LČR. Kromě toho 
jsou výstupy projektů k dispozici na CD nosičích a tyto jsou poskytovány všem zájemcům. Závěrečné zprávy z řešení 
se v tištěné podobě vyhotovují v omezeném počtu (především pro knihovnu, archiv, vedení, odborné útvary a ně
které organizační jednotky podniku, ale i pro dotčené vlastníky lesa či orgány státní správy). Souhrny výsledků všech 
dokončených projektů Grantové služby LČR jsou zveřejňovány na internetových stránkách LČR.
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podpora prostřednictvíM fondů evropské unie – využití podpory
Lesy České republiky mají možnost využít nabízené pomoci z Evropské unie prostřednictvím strukturálních a jiných 
fondů v programovém období 2007–2013.
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Fond soudržnosti (FS) jsou strukturální fondy EU, které v rámci regionál
ní politiky umožňují prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) využití podpory pro projekty 
LČR z některých oblastí podpory. Společnou zemědělskou politikou podporuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EAFRD) projekty LČR prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007–2013 (PRV) v opatření II.2.4 Obnova 
lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů.
LČR jsou žadatelem a příjemcem podpory z fondů Evropské unie Programového období 2007–2013 již od roku 2007. 
Poprvé vstoupily LČR do operačních programů EU v 1. výzvě OPŽP vyhlášené v září 2007 (s termínem podání žádostí 
od 3. 9. do 26. 10. 2007) pro Prioritní osu 4  s jednou žádostí s dotací 1,2 mil. Kč u oblasti podpory 4.2 Odstraňování 
starých ekologických zátěží.
Další výzva (druhá) byla vyhlášena koncem října téhož roku (podání žádostí od 19. 11. 2007 do 31. 1. 2008) pro Osu 6 
Zlepšování stavu přírody a krajiny. Z té bylo LČR schváleno celkem 11 projektů. Projekty se týkaly oblastí 6.2 Podpora 
biodiverzity, 6.3 Obnova krajinných struktur a 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny. Celková výše schválené dota
ce z 2. výzvy představuje pro LČR částku 40,4 mil. Kč.
Další žádosti LČR o podporu projektů v rámci fondů EU byly podány ve vyhlášeném 3. kole PRV u opatření II.2.4 (po
dání od 26. 2. do 28. 3. 2008). Zde bylo LČR schváleno 26 projektů s celkovou dotací 109,6 mil. Kč. Na podzim 2008 
byly podány žádosti o podporu projektů z 6. výzvy OPŽP (podání od 17. 9. do 13. 11. 2008), která byla určena pro Prio
ritní osu 1 a 6. Řídícím orgánem OPŽP schváleno LČR 26 projektů s celkovou částkou dotace 112,8 mil. Kč.
Skutečné čerpání prostředků podpory EU z uvedených schválených projektů s přiznanou dotací v roce 2008 u LČR 
 neproběhlo. Zahájeno bude až v roce 2009 (probíhá dle smluvních ujednání a podmínek k poskytnutí a čerpání 
dotace).

hospodářská Úprava lesů
Odbor hospodářské úpravy lesů (HÚL) stejně jako v předchozích letech pokračoval ve své hlavní činnosti, a to je za
bezpečit obnovu lesních hospodářských plánů (LHP) pro LČR. V roce 2008 byla dokončena tvorba LHP s platností od 
1. 1. 2008. Jednalo se celkem o 12 lesních hospodářských celků (LHC) u 13 organizačních jednotek (OJ) LČR. Celková 
výměra činila 123 582 ha . Schváleno orgánem státní správy lesů bylo 11 LHP, 1 LHP – LHC Nižbor – nebyl v roce 2008 
schválen z důvodu nedokončeného řízení při vydávání závazného stanoviska ke schválení LHP orgánem ochrany pří
rody. Všech 11 LHP bylo vyhotoveno v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství a bylo pře
vzato do informačního datového centra ÚHÚL, Brandýs nad Labem. LČR zaplatily zhotovitelům za tento ročník LHP 
celkem 49 059 756  Kč bez DPH, což činí v přepočtu na 1 ha 397  Kč. LČR i v roce 2008 podaly žádosti o státní příspěvek 
na vyhotovení LHP v digitální podobě ve výši 32 968 626 Kč (300  Kč/ha). LČR obdržely příspěvek v plné výši. U LHP 
pro LHC Nižbor nemohly LČR v roce 2008 podat žádost o státní příspěvek z důvodu jeho neschválení.
V roce 2008 byly ukončeny venkovní práce u LHP s platností od 1. 1. 2009. Jednalo se celkem o 17 LHC u 13 organi
začních jednotek LČR. Celková výměra činila 161 971 ha.
Obnova LHP je u LČR s platností od 1. 1. 1998 zajišťována externími podnikatelskými subjekty. Odbor HÚL vypsal v 
souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v roce 2008 výběrové řízení na zpracování LHP s platnos
tí od 1. 1. 2010. Stejně jako v roce 2007 byl celý ročník LHP zařazen do jedné veřejné zakázky, která byla členěna do 
9 samostatných částí podle OJ dotčených obnovou LHP. Do výběrového řízení tak bylo zařazeno celkem 12 LHC v rám
ci 9 OJ na předběžné výměře 119 672 ha.
O zpracování LHP s platností od 1. 1. 2010 projevilo zájem celkem 13 subjektů. Dosažená průměrná cena (aritmetic
ký průměr vážený předběžnou plochou jednotlivých LHC) z uzavřených smluv o dílo činila 450  Kč/ha bez DPH. Index 
změny ceny za LHP v roce 2008 proti roku 2007 činil 109,8.
U tohoto ročníku LHP byly již v roce 2008 zahájeny činnosti především v oblasti přípravných prací.
Celkem v roce 2008 probíhala obnova LHP v různých fázích rozpracovanosti na 405 225 ha v rámci 41 LHC u 35 OJ.

Podrobný seznam obnovovaných LHP v roce 2008 dle jednotlivých LHC je uveden v tabulce a v přehledné mapě orga
nizační struktury – viz str. 28–29.
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přehled rozpracovaných lhp v roce 2008 (kurzivou uvedeny předběžné plochy neschválených LHP)

organizační jednotka název lhc platnost lhp od plocha pupfl (ha)

Hořice Hořice 1 1. 1. 2008 14 478

Javorník Javorník 1 1. 1. 2008 18 596

Ledeč nad Sázavou Polná 1. 1. 2008 3 400

Luhačovice Brumov 1 1. 1. 2008 6 452

Lužná Rakovník 1. 1. 2008 3 799

Nižbor Nižbor 1 1. 1. 2008 13 722

Ostrava Ostrava 1. 1. 2008 9 336

Pelhřimov, Telč Čeřínek 1. 1. 2008 3 399

Přimda Přimda 1 1. 1. 2008 12 952

Vodňany Vodňany 3 1. 1. 2008 12 359

Žatec Žatec 1 1. 1. 2008 13 866

Žlutice Teplá 1 1. 1. 2008 11 223

Součet za LHP od 1. 1. 2008   123 582

Český Rudolec Český Rudolec 1. 1. 2009 16 339

Dobříš Dobříš 1. 1. 2009 7 625

Dobříš Hellada 1. 1. 2009 224

Dobříš Bytíz 1. 1. 2009 83

Františkovy Lázně Františkovy Lázně 1. 1. 2009 17 830

Jablunkov Jablunkov 1. 1. 2009 13 270

Kladská Jedlová 1. 1. 2009 1 588

Klášterec Klášterec 1. 1. 2009 17 700

Konopiště Dobřichovice 1. 1. 2009 1 260

Konopiště Čísovice 1. 1. 2009 73

Opava Opava 1. 1. 2009 13 988

Planá Planá 1. 1. 2009 12 983

Prostějov Prostějov 1. 1. 2009 10 923

Prostějov Stříbrnice 1. 1. 2009 64

Svitavy Svitavy 1. 1. 2009 18 903

Ruda nad Moravou Zábřeh 1. 1. 2009 9 704

Vyšší Brod Vyšší Brod 1. 1. 2009 19 414

Součet za LHP od 1. 1. 2009   161 971

Kácov Bratčice 1. 1. 2010 1 279

Litvínov Červený Hrádek 1. 1. 2010 9 762

Nasavrky Nasavrky 1. 1. 2010 7 446

Nasavrky Ronov nad Doubravou 1. 1. 2010 8 886

Pelhřimov Pelhřimov 1. 1. 2010 11 645

Plasy Plasy 1. 1. 2010 17 694

Šternberk Šternberk 1. 1. 2010 16 623

Šternberk Pomoraví 1. 1. 2010 3 663

Třebíč Třebíč 1. 1. 2010 15 912

Vsetín Vsetín 1. 1. 2010 5 044

Židlochovice Židlochovice 1. 1. 2010 18 010

Židlochovice Moravský Krumlov 1. 1. 2010 3 708

Součet za LHP od 1. 1. 2010   119 672

Celkem   405 225
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V roce 2008 evidovaly LČR 131 LHC s platným LHP. Z toho 9 LHC bylo evidováno jako tzv. spoluvlastnických s různým 
podílem státního vlastnictví, 8 LHC převzaly LČR do správy v rámci nákupu majetků a 1 LHC byl vytvořen nad prona
jatým majetkem, kde veškerou činnost na něm zajišťuje lesní závod.
Obnova LHP byla u LČR stejně jako v letech předchozích zajišťována prostřednictvím dotčených organizačních jedno
tek za podpory 5 specialistů HÚL a 2 specialistů digitálního zpracování LHP. Podpora specialistů se soustředila přede
vším do metodické podpory organizačních jednotek při přípravě podkladů pro obnovu LHP, do kontrolní činnosti vůči 
zhotovitelům LHP a do podpory využití obnovených LHP u organizačních jednotek.
Nejvýznamnějšími změnami v oblasti vyhotovení LHP v roce 2008 bylo doplnění položky lesní vegetační stupeň 
(zonální) k jednotkám rozdělení lesa z podkladů dodaných od ÚHÚL, Brandýs nad Labem a úprava způsobu stanovení 
předmýtní části závazného ustanovení – maximální celková výše těžeb.
Odbor HÚL stejně jako v předchozích letech zajišťoval v roce 2008 uzávěrku lesní hospodářské evidence (LHE) 
u LČR za rok 2007 a dále garantoval její odborně správné vedení. Povinnost vedení LHE je dána § 40 lesního zákona. 
 Výsledné údaje z uzávěrky LHE jsou využity v jiných částech výroční zprávy.
V roce 2008 pokračovaly práce na úpravě a doplnění metodiky vedení LHE, které by měly vyústit ve vydání nového 
pokynu k vedení LHE u LČR.
V roce 2008 se odbor HUL podílel na zajištění způsobu zjišťování zásob stojících porostů v rámci tzv. aukcí nastojato. 
Plnění tohoto úkolu vyústilo v nákup 40 kusů moderních laserových výškoměrů a ve vytvoření programu pro zjišťová
ní zásob stojících porostů pomocí průměrkování naplno s využitím hmotových tabulek.
V roce 2008 odbor HÚL poskytoval programovou podporu pro realizaci další etapy aktualizace arondačního 
programu.
Oddělení GIS pokračovalo v podpoře organizačních jednotek při využití geografických dat Grafického datového skla
du LČR (GrDS).
Oddělení GIS stejně jako v letech předchozích zajišťovalo aktualizaci digitální podoby hranic organizačních jednotek. 
Výstupem z této činnosti je přehledná mapka organizační struktury – viz str. 28.
Oddělení GIS v průběhu roku 2008 spolupracovalo s dotčenými OJ na zaměření kalamitních holin pomocí technolo
gie GPS. Plnění tohoto úkolu významně přispělo k získání dalších zkušeností pro využití technologie GPS u LČR.
Zajímavým výstupem GrDS je mapka ukazující aktuální stav majetku, který spravovaly LČR k 31. 12. 2008 – viz str. 28.
Odbor HÚL i v roce 2008 poskytoval podporu pracovníkům LČR zpracováním požadovaných analýz a výstupů s využi
tím centrální databáze grafických i alfanumerických dat LHP.
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Lesy České republiky jsou založeny v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění, 
„k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů“.
Za tím účelem LČR postupně zpracovaly a schválily několik koncepčních dokumentů k naplnění citovaného ustanove
ní zákona.
Lesnická politika LČR (1996), vycházející ze Zásad státní lesnické politiky schválených vládou ČR v roce 1994, definuje 
jako hlavní úkol LČR: „Vytvářet optimální vztah mezi plněním všech funkcí lesů a tržním ekonomickým prostředím 
a zajistit při tom trvalou produkci kvalitní dřevní hmoty při respektování a rozvíjení environmentálních funkcí lesů.“
Program trvale udržitelného hospodaření v lesích (1997, 2000) se týká zejména zajištění vlastní existence lesa a zlep
šení jeho stavu.
Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR (1999, 2000) – rozpracovává problematiku mimoprodukčních 
funkcí lesa a definuje postupné kroky k jejich zachování a případně podpoře.
Tyto dokumenty jsou postupně naplňovány.

Program 2000

náklady na realizaci programu 2000 za léta 2004–2008

rok 2004 2005 2006 2007 2008

Celkové náklady (tis. Kč) 18 591 24 481 23 105 23 838 58 530

náklady na realizaci programu 2000 v roce 2008 dle jednotlivých druhů činností

druhy činností tis. kč %

Lesní arboreta a památné stromy 347 0,6 %

Budování studánek 855 1,5 %

Podpora ohrožených druhů organismů 92 0,2 %

Údržba památných objektů a staveb 6 072 10,4 %

Odpočinkové a vyhlídkové objekty pro veřejnost 12 115 20,7 %

Informační systémy pro veřejnost 4 013 6,9 %

Budování a opravy cest, tras a parkovišť pro veřejnost 11 956 20,4 %

Estetické úpravy lesů, parků a krajiny 4 178 7,1 %

Péče o vodní zdroje 5 970 10,2 %

Péče o biodiverzitu lesů a krajiny 4 201 7,1 %

Péče o drobné objekty pro veřejnost 5 318 9,1 %

Potlačování invazních druhů rostlin 1 703 2,9 %

Speciální programy pro veřejnost 740 1,3 %

Ostatní akce pro veřejnost 970 1,6 %

P 2000 CELKEM 58 530 100 %

V roce 2008 bylo podnikem vynaloženo nejvíce finančních prostředků na výstavbu a údržbu odpočinkových, vyhlíd
kových a dalších drobných staveb a objektů pro veřejnost a budování a opravy cest, turistických tras a parkovišť 
(29 389 tis. Kč).
Významné částky finančních prostředků byly vynaloženy na údržbu památných objektů a staveb (6 072 tis. Kč) a bu
dování informačních systémů pro veřejnost (4 013 tis. Kč).
Na estetické úpravy lesů, parků a krajiny, péči o vodní zdroje a péči o druhovou pestrost lesů a krajiny bylo vynalože
no 14 349 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2008 podnikem vynaloženo na všechny druhy činností pro veřejnost realizova
ných v rámci Programu 2000  58 530 tis. Kč.

napLňoVání Veřejného zájmu
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spolupráce s nevládníMi orGaniZaceMi

Český svaz ochránců přírody
V rámci spolupráce s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) se každoročně realizuje několik desítek konkrétních 
projektů ochrany biodiverzity v lesích (např. opatření k ochraně ohrožených druhů lesních dřevin, bylin, pěvců, dravců 
a sov, netopýrů, mapování cenných lesních mokřadů a vodních toků), dále projekty v oblasti podpory záchranných 
stanic pro zraněné a handicapované živočichy a v oblasti ekologické osvěty, výchovy a vzdělávání. Celkové finanční 
náklady na spolupráci s ČSOP v roce 2008 činily 3 mil. Kč.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.
LČR v roce 2008 podpořily aktivity Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s., jíž jsou zakladatelem, celkovou část
kou 1,338 mil. Kč vč. DPH. Prostředky byly využity zejména na vyhotovení podkladů pro podání žádostí o finanční 
podporu z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 50 mil. Kč, zejména na obnovu alejí a parkových 
úprav v Lednickovaltickém areálu a obnovu stanovištních podmínek v evropsky významných lokalitách Natury 2000 
u Břeclavi.

ochrana přírody a kraJiny u lČr
LČR jsou nejvýznamnějším partnerem orgánů ochrany přírody a nejvýznamnějším správcem zvláště chráněných 
území přírody v České republice. Více než 30  % výměry pozemků, k nimž mají LČR právo hospodařit (cca 400 tis. ha), 
je součástí chráněných krajinných oblastí (CHKO). Další 3  % výměry (40 tis. ha) se nacházejí v maloplošných zvláště 
chráněných územích, tj. v národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách, přírodních rezervacích 
a přírodních památkách. Péče o všechna tato území je hrazena převážně z vlastních prostředků podniku.
Natura 2000 je soustava evropsky významných území se stanoveným stupněm ochrany budovaná v zemích EU. Na 
území České republiky bylo do konce roku 2008 vyhlášeno celkem 39 ptačích oblastí (o celkové výměře 694 tis. ha) 
v souladu se směrnicí 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků. Dále pak 879 evropsky významných lokalit (o cel
kové výměře 725 tis. ha) dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin.
V ptačích oblastech se nachází celkem 230 tis. ha pozemků a v evropsky významných lokalitách více než 240 tis. ha 
pozemků, k nimž mají LČR právo hospodařit. Hospodaření podniku v ptačích oblastech vychází z příslušných práv
ních předpisů (nařízení vlády), jimiž jsou tato území vyhlášena. Celkově se v soustavě Natura 2000 nachází bez
mála 372 tis. ha lesů, tj. cca 28  % celkové výměry lesů obhospodařovaných naším podnikem. Protože některá území 
požívají současně více režimů ochrany, výsledný údaj týkající se více kategorií územní ochrany není pouhým součtem 
výměr jednotlivých území.
Lokality soustavy Natura 2000 zvýší celkový podíl zvláště chráněných území na pozemcích LČR na více než 40  %.
LČR se dlouhodobě aktivně podílejí na praktické ochraně vybraných druhů – například na záchranných chovech 
tetřeva hlušce a jeho návratu do volné přírody. Dále spolupracují ( jak na celostátní úrovni, tak regionálně) se státní 
ochranou přírody na mapování výskytu chráněných druhů (čápů černých, velkých šelem aj.) apod.

Bezzásahová území a jejich monitoring
V roce 2008 byla aktualizována smlouva mezi LČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o spolupráci při vymezo
vání bezzásahových území v lesích a jejich monitoringu.
Cílem smlouvy je vytvořit v rámci soustavy zvláště chráněných území reprezentativní soubor vybraných částí lesa, 
u kterých lze po důkladném zvážení možných rizik vyloučit či maximálně omezit úmyslné lidské zásahy a sledovat 
jejich další samovolný vývoj. Lokality jsou vyhledávány s ohledem na reprezentativnost zastoupení souborů lesních 
typů a aktuální stav lesních porostů.
Jednotlivé návrhy bezzásahových území v lesích podávají společně územně příslušná organizační jednotka podniku 
a příslušná správa CHKO. Po odsouhlasení návrhu společnou expertní komisí a zajištění případných vyjádření dotče
ných orgánů státní správy lesů je podepsána konečná smlouva o vymezení těchto lokalit.
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přehled vymezených bezzásahových území ke dni 31. 12. 2008:

název správa chko lČr rozloha (ha) datum podpisu

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

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

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

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

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

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

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

Javorina Bílé Karpaty
LS Luhačovice 
LS Strážnice

166,0 14. 3. 2008

Libický luh – část Havrany Kokořínsko LS Nymburk 31,3 21. 10. 2008

Celkem   656,8

Monitoring těchto území zajišťuje Oddělení ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví (VÚKOZ, www.pralesy.cz). Cílem monitoringu je získávání informací o přírodních procesech v těchto 
územích při maximálním možném omezení úmyslných lidských zásahů a využití získaných informací pro praxi les
ního hospodářství i ochrany přírody.

Podpora mimoprodukčních funkcí lesů – vnější zdroje
V rámci „Programu péče o krajinu“ MŽP byly v roce 2008 prostředky na opatření ve zvláště chráněných územích 
poskytovány příslušným orgánům ochrany přírody, které uzavíraly s dotčenými vlastníky smlouvy o dílo na konkrét
ní opatření k podpoře druhové rozmanitosti v těchto územích. Na pozemcích s právem hospodařit LČR se jednalo 
o opatření v celkové výši 6, 240 mil. Kč, a to v součinnosti s příslušnými organizačními jednotkami LČR.
Na opatření v lokalitách mimo zvláště chráněná území obdržely LČR v roce 2008 přímé dotace v celkové výši 
793,7 tis. Kč.
V rámci „Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu“ obdržely LČR přímou dotaci ve výši 597 tis. Kč. 
Tato dotace byla využita zejména na zvýšení podílu dřevin přirozené dřevinné skladby a jejich ochranu proti škodám 
zvěří.

vyČíslení průMěrné spoleČenské sociálně-ekonoMické hodnoty funkcí lesů
Vyčíslení průměrné společenské sociálněekonomické 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 chovu zvěře a myslivosti ve volných honitbách (tj. mimo intenzifikovanou funkci v oborách a ba
žantnicích) 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 cel
kově 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 vázání uhlíku dosahuje 1 000  Kč/ha lesní půdy věnované produkci dřeva pro společenskou spotřebu 
a 50 000  Kč/ha celkově.
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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 spo
lečenské 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 spole
čenskou naléhavostí).

Hodnota půdoochranných funkcí lesů činí v případě introskeletové eroze 150 000–250 000  Kč/ha celkově, v přípa
dě 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 dife
renciací podle návštěvnosti (lesy příměstské, lesy se zvýšenou zdravotněrekreační 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 země
dělská a lesnická univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, 2008. 94 s., ISBN neuvedeno.
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Investiční činnost v roce 2008
Objem celkových vložených investičních prostředků u LČR dosáhl v roce 2008 výše
1 339,955 mil. Kč, což činí 89,6 % z plánovaného objemu 1 495 mil. Kč. Vlastní zdroje představovaly částku 
1 107,460 mil. Kč (tj. 82,7 %), dotace a prostředky z veřejného rozpočtu 183,432 mil. Kč (tj. 13,7 %), na investiční akce 
Programu 2000 bylo vynaloženo 27,035 mil. Kč (2,0 %) a ostatní zdroje činily 22,027 mil. Kč (tj. 1,6 %) z celkového 
objemu investičních prostředků.

investice v roce 2008 podle zdroje financování – skutečnost

Zdroj financování mil. kč %

Vlastní zdroje 1 107, 460 82,7 %

Dotace, veřejný rozpočet 183, 432 13,7 %

Vlastní zdroje – Program 2000 27, 035 2,0 %

Ostatní zdroje 22, 027 1,6 %

Celkem 1 339, 955 100 %

Důvodem úspory finančních prostředků na investice v roce 2008 bylo především nerealizování předpokládaných ná
kupů pozemků v plánovaném rozsahu pro nedořešené majetkoprávní vztahy vlastníků pozemků, prodeje v aukcích 
jiným zájemcům apod. Dále nebyl realizován celý plánovaný objem nákupu strojů a zařízení včetně výpočetní tech
niky a programového vybavení. Část nákupů byla přesunuta z časových důvodů do roku 2009 (dokončení jednání 
s ÚOHS).

investice do nehmotného a hmotného majetku

přehled dle druhu majetku mil. kč  %

Nehmotný majetek 103, 956 7,8 %

 z toho LHP 70, 137 5,2 %

 SW 21, 663 1,6 %

 ostatní nehmotný 8, 089 0,6 %

 studie území 4, 067 0,3 %

Hmotný majetek 1 235, 999 92,2 %

z toho stavební práce 958, 995 71,6 %

 stroje a zařízení 171, 923 12,8 %

 pozemky 101, 091 7,5 %

 ostatní 3, 990 0,3 %

Celkem 1 339, 955 100 %

Investice do nehmotného majetku činily 103,956 mil. Kč (tj. 7,8 %) z celkového objemu investic, z toho nejvíce bylo 
investováno do tvorby lesních hospodářských plánů – 70,137 mil. Kč.
Do hmotného majetku bylo investováno celkem 1 235,999 mil. Kč (tj. 92,2 %) z celkového objemu investic. Z toho 
investice na stavební práce činily 958,995 mil. Kč, na stroje a zařízení 171,923 mil. Kč, investice na nákupy pozemků 
a ostatní záležitosti spojené s investiční výstavbou nebo arondacemi lesních komplexů činily 105,081 mil. Kč.

inVestiční VýstaVba
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Čerpání stavebních investic dle statistické klasifikace

klasifikace stavebních investice mil. kč    %

Projektová dokumentace HB 16,153 1,7 %

Projektová dokumentace ostatní 8,603 0,9 %

Projektová dokumentace lesní cesty 17,238 1,8 %

Projektová dokumentace lesní školky 0,000 0,0 %

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

Projektová dokumentace sklady a dílny 1,041 0,11 %

Projektová dokumentace vodní nádrže 5,122 0,5 %

Projektová dokumentace byty 2,897 0,3 %

Projektová dokumentace AB 1,554 0,1 %

Projektová dokumentace PŠ HB 0,376 0,0 %

Projektová dokumentace PŠ ostatní 0,000 0,0 %

Projektová dokumentace PŠ lesní cesty 0,000 0,0 %

Projektová dokumentace PŠ byty 0,000 0,0 %

Projektová dokumentace PŠ AB 0,000 0,0 %

Projektová dokumentace Projekty EU 5,797 0,6 %

Studie 4,067 0,4 %

Lesní cesty 457,134 47,5 %

Lesní školky 0,489 0,1 %

Man. sklady 0,000 0,0 %

Sklady a dílny 19,856 2,1 %

LTM+HB … HB 145,047 15,1 %

LTM+HB … LTM 0,000 0,0 %

LTM+HB … strže a sanace 4,465 0,4 %

Vodní nádrže 47,012 4,9 %

Byty, revíry 29,106 3,0 %

Administrativní budovy 68,895 7,1 %

Ostatní stavby včetně zemníků 41,192 4,3 %

P 2000 27,035 2,8 %

PŠ HB 52,360 5,4 %

PŠ Ostatní stavby 0,000 0,0 %

PŠ Lesní cesty 2,287 0,3 %

PŠ Byty 0,000 0,0 %

PŠ Administrativní budovy 0,000 0,0 %

Stavební investice celkem 963,061 100,0 %
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Čerpání stavebních investic dle druhů pro lesní hospodářství

stavební práce mil. kč    %

Lesní cesty včetně dokumentace 477,160 49,8 %

Bytová výstavba 32,002 3,3 %

Provozní budovy a stavby 95,901 9,8 %

Vodní hospodářství 270,536 28,0 %

Projekty EU 10,632 1,1 %

Program 2000 27,035 2,8 %

Ostatní stavby 49,795 5,2 %

Celkem 963,061 100,00 %

Čerpání investic na stroje a zařízení dle statistické klasifikace

stroje a zařízení mil. kč  %

Odvozní soupravy 12,133 6,9 %

Nákladní auta 14,010 8,0 %

Osobní auta – terénní 32,230 18,3 %

Osobní auta – mimo terénních 17,914 10,2 %

Speciální lesnické stroje 49,972 28,4 %

Traktory vč. lesnické nástavby 14,472 8,2 %

Přívěsy a návěsy 1,291 0,7 %

Zemědělské a školkařské stroje 4,250 2,4 %

Nakladače 0,000 0,0 %

Výpočetní technika vč. tiskáren 8,947 5,1 %

Kopírovací stroje 0,400 0,2 %

Telekomunikační technika 0,445 0,3 %

Elektronické zabezpečení staveb 0,303 0,2 %

Kovoobráběcí stroje 0,000 0,0 %

Dřevoobráběcí stroje 1,062 0,6 %

Manipulační a expediční linky 0,000 0,0 %

Televizory, foto, videa 0,382 0,2 %

Mrazírenská technologie 0,608 0,3 %

Ostatní jinde neuvedené stroje 13,502 7,7 %

Stroje celkem 171,923 97,7 %

Ostatní zařízení  + DHM 3,990 2,3 %

Celkem stroje a zařízení 175,913 100,0 %

Do pozemních a inženýrských staveb bylo investováno 963,061 mil. Kč, přičemž největší objem 477,160 mil. Kč 
(tj. 49,8 %) byl investován do výstavby a rekonstrukcí lesních cest. Druhý největší objem ve výši 270,536 mil. Kč 
(tj. 28,0 %) byl investován do vodohospodářských staveb na zvýšení ochrany území před povodněmi a na prevenci 
a odstranění povodňových škod. Tedy téměř 80 % objemu finančních prostředků bylo investováno do staveb realizo
vaných především ve veřejném zájmu.
Plnění strojních investic včetně ostatních zařízení za rok 2008 činí 171,923 mil. Kč. Největší objem finančních pro
středků ve výši 76,287 mil. Kč (tj. 43,4 %) byl investován do obnovy dopravních strojů, tj. nákladních automobilů 
a osobních terénních a silničních vozidel. Významný podíl zaujímal nákup speciálních lesnických strojů a traktorů 
včetně lesnických nástaveb s finančním objemem 64,444 mil. Kč (tj. 36,8 %).
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program 2000 – investiční akce

druhy činností mil. kč  %

Lesní arboreta 0,000 0,0 %

Památné, okrasné a jiné dřeviny 0,347 1,3 %

Úpravy vodních toků, nádrží 2,342 8,7 %

Studánky 0,855 3,2 %

Podpora ohrožených druhů organismů 0,000 0,0 %

Památné objekty a stavby 1,921 7,1 %

Terénní úpravy 0,000 0,0 %

Odpočinkové a vyhlídkové objekty 12,115 44,8 %

Budování tábořišť pro veřejnost 0,000 0,0 %

Sanace invazních rostlin 0,000 0,0 %

Budování informačních systémů pro veřejnost 2,447 9,1 %

Cesty, trasy, parkoviště 6,038 22,3 %

Ostatní jinde neuvedené 0,970 3,6 %

Celkem 27,035 100 %

Na investiční akce Programu 2000 pro zajištění veřejného zájmu v lesích bylo v roce 2008 vynaloženo celkem 
27,035 mil. Kč.
V rámci investiční výstavby se v roce 2008 uskutečnila další část realizace především drobných dřevostaveb, které 
slouží veřejnosti při pobytu v lesích spravovaných LČR. Největší objem investičních prostředků byl vložen do výstavby 
odpočinkových a vyhlídkových objektů a na budování turistických cest, tras a parkovišť včetně budování informač
ních systémů pro veřejnost.

přehled investic do majetku ve správě lČr dle krajů

kraj celkem stroje a zařízení stavby Z toho lc

Moravskoslezský 191,547 9,005 153,775 87,680

Olomoucký 102,752 7,832 75,882 23,729

Zlínský 76,725 3,760 68,884 27,314

Jihomoravský 100,863 17,823 71,947 37,551

Vysočina 68,691 3,132 59,831 24,639

Pardubický 55,947 3,133 45,827 15,861

Středočeský 99,831 31,794 44,886 17,945

Jihočeský 248,659 37,186 190,738 127,462

Plzeňský 67,478 4,023 48,681 37,884

Karlovarský 101,390 30,004 62,291 27,971

Ústecký 76,170 7,007 60,618 20,472

Liberecký 52,394 3,173 29,273 8,130

Královéhradecký 97,507 14,052 46,360 20,520

Celkem 1 339,955 171,923 958,995 477,159

V roce 2008 bylo v návaznosti na výměru lesa ve správě LČR v jednotlivých krajích a v souvislosti s odstraňováním ná
sledků kalamit nejvíce investičních prostředků vloženo do majetku ve správě LČR v Jihočeském a Moravskoslezském 
kraji.
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Státní podnik Lesy České republiky se při plnění svého hlavního poslání, tj. hospodaření v lesích, které jsou ve vlast
nictví státu, zabývá také jednou z důležitých činností – správou určených drobných vodních toků. V současné době 
LČR spravují 19,6 tis.  km vodních toků a 470 malých vodních nádrží s celkovou zatopenou plochou přes 318 ha.
Péče o vodní toky v rámci LČR obsahuje správu dlouhodobého majetku souvisejícího s vodními toky v pořizovací hod
notě přes 2,7 mld. Kč (zejména úpravy vodních toků, protipovodňová opatření, vodní nádrže). Správa vodních toků 
je metodicky řízena odborem vodního hospodářství na Ředitelství LČR a zajišťuje ji celkově 90 pracovníků na sedmi 
Správách toků s územní působností dle oblastí povodí.
Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, rekonstrukce a nové investice) byla financována z vlastních zdro
jů podniku a částečně z dotačních prostředků. Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zájmu dle § 35 
lesního zákona nebo o finance ze státního rozpočtu a úvěr Evropské investiční banky na programy Ministerstva ze
mědělství „Podpora prevence před povodněmi“ a „Podpora na odstraňování povodňových škod na státním vodohos
podářském majetku“ dle § 102 vodního zákona. Dále byl využíván „Operační program Životní prostředí“ a „Program 
rozvoje venkova“ z fondů EU. Částečně na opatření na drobných vodních tocích přispívají i kraje. Činnosti prováděné 
v souvislosti se správou toků jsou nekomerčního charakteru a ve vztahu k celkovým vynakládaným finančním pro
středkům nepřinášejí prakticky žádný zisk.
V roce 2008 probíhaly u LČR na úseku vodního hospodářství činnosti zaměřené zejména na:

 vykonávání správy určených drobných vodních toků tak, jak ji ukládá zákon o vodách a související předpisy,
 realizaci investičních i neinvestičních akcí zaměřených na protipovodňovou ochranu, protierozní opatření a rovněž 
akce veřejného zájmu dle § 35 lesního zákona,
 dokončení odstranění povodňových škod z roku 2006 a 2007,
 zajištění projektové a inženýrské přípravy akcí připravovaných k realizaci v příštích letech,
 péči o břehové porosty, revitalizace v minulosti nevhodně upravených vodních toků, na mimoprodukční funkce 
lesa, podporu ohrožených druhů organismů, likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin, apod.

V souvislosti se správou toků a péčí o vodní nádrže LČR vynaložily celkem 551,2 mil. Kč, z čehož výdaje investiční
ho charakteru činily 291,2 mil. Kč. Z tohoto objemu investic představují 119,5 mil. Kč vlastní prostředky. Akce byly 
zaměřeny na preventivní protipovodňová opatření a výstavbu a rekonstrukci objektů hrazení bystřin. Opatření jsou 
realizována převážně za účelem vytvoření retenčních prostorů pro zachycení splavenin a zajištění protipovodňové 
ochrany v intravilánech obcí zkapacitněním a stabilizací koryt vodních toků. Z provozních prostředků (opravy a údrž
by) bylo použito 260,0 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 240,5 mil. Kč. V uvedených objemech jsou zahrnuty 
veškeré náklady spojené s vodním hospodářstvím.
Část nákladů LČR na úseku vodního hospodářství tvořila i sanace povodňových škod vzniklých při třech vlnách po
vodní v roce 2006, při povodni v roce 2007 na přelomu srpna a září a menších povodňových škod z roku 2008. Jednalo 
se především o zkapacitnění koryt, odstraňování náplavů a opravy opěrných zdí, dlažeb, příčných objektů a přehrá
žek. Na odstranění povodňových škod bylo celkově vynaloženo 91,4 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 40,2 mil. Kč.

Strukturu financování vodního hospodářství u LČR v roce 2008 ukazuje následující tabulka:

Úplné náklady v mil. kč na vodní hospodářství u lČr za rok 2008:

 vlastní zdroje dotace Z toho povodňové škody

vZ dotace

Investice 119,5 171,7 10,7 42,0

Neinvestice 240,5 19,5 29,5 9,2

Celkem 360,0 191,2 40,2 51,2

Vodní hospodářstVí
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podrobněJi k provedenýM akcíM v Jednotlivých povodích:

Správa toků – oblast povodí Labe
V roce 2008 byly ukončeny akce investičního charakteru hrazené z dotací MZe odstraňující povodňové škody z roku 
2006: Knapovecký potok a přítok Tiché Orlice na ÚsteckoOrlicku, potok Veselka u Rovenska pod Troskami, přítok 
Doubravy u Chotěboře a Vižňovský a Ruprechtický potok na Broumovsku.
Z programu MZe „Podpora prevence před povodněmi II“ byly ukončeny akce na Městeckém potoce u Vojnova Městce 
na Žďársku, Nekořský potok u Jablonného nad Orlicí a Žďárský potok v Podkrkonoší. Dále byla zahájena realizace 
dalších protipovodňových opatření v Orlických horách: Hluky IV a VI, Hořenský potok na Semilsku a Jamenský potok 
u Žamberka.
I zde byla prováděna opatření ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona: Černostudniční potok – Jablonec nad 
 Nisou, přítoky Heřmanického potoka – Heřmanice u Frýdlantu, potok Od Rozkoše na Jablonecku. Další budou zaháje
na, např. na Debrném potoce u Nasavrk.
Bez přispění dotací byly prováděny další větší investiční akce, např. na přítoku Divoké Orlice v Klášterci nad Orlicí, 
malá vodní nádrž v Podlesí v Orlických horách a další akce na Vižňovském a Ruprechtickém potoce na Broumov
sku. Z neinvestičních akcí jsou to např. Horský potok IV. etapa v Kunvaldu na Žamberecku, oprava přehrážky Hluky 
 (Kounov v Orlických horách), retenční nádrž Bílý potok a Prosečský potok ve Žďárských vrších.
Na této správě toků probíhá reintrodukce raka říčního v podhůří Orlických hor a reintrodukce střevle potoční a pstru
ha potočního v CHKO Jizerské hory v rámci programu zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa.
V neposlední řadě byly podány a akceptovány žádosti na tři akce z dotací EU s návrhy revitalizací v minulosti nevhod
ně upravených vodních toků a obnovy retenčních prostorů.

Správa toků – oblast povodí Vltavy
V roce 2008 realizovala ve velké míře dotační stavby charakteru protipovodňových opatření a odstraňování povod
ňových škod z roku 2006. Byla dokončena sanace povodňové škody na Vyšenském potoce a třech přítocích Stropnice 
v jižních Čechách. Dále byla dokončena stavba protipovodňového opatření na dalším přítoku Stropnice a rekonstruk
ce opevnění na přítoku Kocáby – Sudovickém potoce v intravilánu obce Nový Knín na Příbramsku.
Z vlastních zdrojů podniku byla dokončena úprava Olešenského potoka u Ledče nad Sázavou.
Byly prováděny i údržbové práce majetku na tocích, např. zahájena stavba „Údržba HB Hradové Střimelice“ na Bene
šovsku, financované z dotací dle §35 lesního zákona a byly prováděny údržby břehových porostů.

Správa toků – oblast povodí Berounky
V roce 2008 byla dokončena II. etapa protipovodňového opatření na Stroupinském potoce v obci Žebrák okres Be
roun v délce 346  m za necelých 7 mil. Kč. Akce byla hrazena z programu MZe. Ze stejného programu je financována 
i další stavební akce Čižický potok v Plzni, která byla zahájena a jejíž dokončení je plánováno v roce 2009. Dále byla 
zahájena rekonstrukce vodních nádrží „Vrátnice“. Jedná se o kaskádu 2 malých vodních nádrží u Konstantinových 
Lázní. Tato stavba je financovaná na základě rozhodnutí o veřejném zájmu podle § 35 zákona o lesích. I tato stavba 
bude dokončena v roce 2009.
Z vlastních prostředků LČR byla provedena rekonstrukce obtočné nádrže Černá řeka u hraničního přechodu Lísková 
na Domažlicku včetně opevnění koryta v souběhu s nádrží v délce 200  m. Další neinvestiční akcí je např. oprava stá
vajících přehrážek ve strži Žloukovice u Nižboru a přehrážek na Požárském potoce na Rakovnicku.

Správa toků – povodí Ohře
V roce 2008 byla dokončena např. stavba Lesní potok na Teplicku, v rámci které bylo provedeno podélné opevnění 
břehů toku v místech náchylných k erozi a rekonstrukce retenční nádrže. Dále byl dokončen Struhařský potok IV. eta
pa – Ovčárna na Podbořansku. Zde byly vybudovány dvě přehrážky a tím došlo k omezení stržovitého vývoje koryta 
toku a omezení transportu sunutých splavenin do níže položeného intravilánu. Obě investiční akce byly hrazeny 
z dotací dle § 35 zákona o lesích.
Zahájeny byly investiční akce Starosedelský potok na Sokolovsku (protipovodňová ochrana obce Staré Sedlo – rekon
strukce starého, rozpadlého opevnění a zkapacitnění koryta) a Hájský potok na Teplicku (výstavba tří přehrážek pro 
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zachycení splavenin, zkapacitnění koryta toku – ochrana níže ležícího intravilánu před následky povodní). Tyto akce 
jsou částečně hrazené z dotačního titulu MZe: Prevence před povodněmi II. Z dotací dle § 35 zákona o lesích byla 
zahájena např. II. etapa na Lesním potoce – Žebrácký Roh na Teplicku (stavba navazuje na výše zmíněnou stavbu a je 
prováděno pomístní opevnění erodujících břehů a rekonstrukce retenční nádrže) a Struhařský potok III. etapa na 
Podbořansku.
Z významějších neinvestičních akcí je možné zmínit zahájení opravy opevnění toku v intravilánu obce Chotovice na 
Českolipsku na Chotovickém potoce. Byly zahájeny práce na vyčištění retenčního prostoru přehrážky na Homolském 
potoce, chránící před účinky povodní obec Velké Březno na Ústecku, či akce Bahniště (vyčištění toku a opravy podél
ného opevnění v obci Svádov na Ústecku). Další opravy podélného opevnění toků v intravilánech obcí proběhly např. 
na Kněžickém potoce v Kněžicích na Liberecku nebo na Trojhorském potoce v obci Vinné na Litoměřicku. Všechny 
uvedené neinvestiční akce byly hrazeny z vlastních prostředků podniku.

Správa toků – oblast povodí Moravy
Dokončeny byly poslední akce odstraňování povodňových škod z roku 2006. Například jmenujme přítok Bystři
ce – Humenec na Kroměřížsku, kde byla provedena rekonstrukce příčných objektů a opevnění břehů kamennou rov
naninou. Akce Hutiský potok a Hajnušovský potok v okrese Vsetín (oprava stávajícího opevnění) a Úsobrnka v okrese 
Boskovice, kde byly opraveny kamenné stupně a tím stabilizováno dno koryta nad obcí Úsobrno. Další akcí je Brodec
ký potok na Prostějovsku, kde byly vybudovány dvě retenční přehrážky na zachycování splavenin.
Dále byly dokončeny akce většího rozsahu z dotací MZe – Protipovodňová opatření na toku Oskava, pokračování pře
dešlých tří etap úprav, opatření na říčce Kněhyně v Prostřední Bečvě a Hodorfském potoce v Zubří.
Z dotačních akcí byla zahájena stavba HB Jasenka, rozsáhlá akce v intravilánu města Vsetína a dále opatření na Hra
bovském potoce v obci Hrabová.
Z vlastních zdrojů podniku byla dokončena oprava stávajícího poškozeného opevnění potoka Horní Rozpitý. Z fondů 
EU byla dokončena akce na toku Smolinka řešící stabilizaci koryta toku.
V roce 2008 byly zahájeny neinvestiční akce: Ludina ve Stříteži z fondů EU – jedná se o opravu stávajícího břehového 
opevnění v intravilánu obce. Akce Věžecký potok – souvislá oprava v celé délce toku: oprava poškozených stupňů, 
drátokamenných přehrážek a zkapacitnění koryta.

Správa toků – oblast povodí Odry
V roce 2008 bylo realizováno několik významných akcí. Jednou z nich je stavební ukončení akce „Střední Opava 
km 0,900–1,747 a lapač splavenin“, která je součástí protipovodňové ochrany města Vrbna pod Pradědem a při
lehlých obcí. Realizací úpravy vodního toku, spolufinancované z programu Podpora prevence před povodněmi II, je 
v případě povodně výrazně zvýšena bezpečnost obyvatel a majetku. V celém povodí Střední Opavy jsou v současné 
době realizována další komplexní opatření navazující na úpravu horního úseku v km 2,040–4,900 a jejím levobřež
ním přítoku Bílý potok.
Za další významnou událost lze označit ukončení realizace stavby spolufinancované z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje „Ráztoka  km 2,108–2,608“. Ta spočívala v rekonstrukci a opravě stávající poškozené úpravy do podoby, která 
v nejvyšší míře respektuje nároky zde žijícího chráněného druhu vodního živočicha vranky pruhoploutvé. Realizova
né příčné objekty byly upraveny dle přísných požadavků Správy CHKO Beskydy tak, aby umožňovaly obousměrnou 
migrační prostupnost toku nejen pro tento zvláště chráněný živočišný druh. Dále byla zahájena úprava vodního toku 
Kopytná v oblasti Jablunkovska.
Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a s dalšími partnery se LČR zapojily do projektu Záchrana lužních stanovišť 
v povodí Morávky, který je finančně podpořen Evropskou unií v rámci programu LIFENature. Jeho hlavním cílem je 
záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky, které je ohroženo invazním druhem rostliny – křídlatkou.
Bylo ukončeno 7 staveb realizovaných ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona a další 4 byly zahájeny. Z nejvý
znamnějších lze jmenovat opatření na říčce Ondřejnici.
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Správa toků – oblast povodí Dyje
V roce 2008 byly stavebně dokončeny akce protipovodňových opatření spolufinancované z dotací MZe. Jsou to: poldr 
na Leštínském potoce a opatření na Křeslickém potoce v obcích Číchov a Podhradí nad Dyjí, které byly v minulosti 
postihovány povodněmi.
Dále byly realizovány dvě akce na Českomoravské vrchovině z fondů EU: revitalizace Hostákovského potoka na 
 Třebíčsku a revitalizace Bolíkovského potoka u Telče. Jedná se o obnovené vodní nádrže a tůně za účelem zadržení 
vody v krajině a obnovy vodní flóry a fauny.
Bylo zahájeno 5 staveb spolufinancovaných z fondů EU. U těchto staveb se jedná o zajištění a opravu stávajících ob
jektů proti poškození a obnovení průtočnosti koryta vodního toku v intravilánech obcí na Českomoravské vrchovině 
(Věcov, Věžná, Běleč, Sudice) a dále v obci Brněnec na Svitavsku – úprava koryta vodního toku a zvýšení jeho kapacity.
V roce 2008 byla získána 4 rozhodnutí od Jihomoravského kraje na provedení stavebních úprav toků jako opatření ve 
veřejném zájmu dle § 35 zákona o lesích a provedeny akce Pavlovický potok na Vyškovsku, strž Koválovice u Letovic 
a retenční nádrž Petrovka. Zahájila se stavba retenční nádrže Bítov.
V roce 2008 došlo na Brněnsku – zejména na Tišnovsku – k 6 lokálním povodňovým škodám, které byly v tomto roce 
odstraněny. Jednalo se o Boračský potok, přítok Svratky a neinvestiční akce Litavský a Višňovský potok a přítok Bob
růvky. Náklady na odstranění těchto povodňových škod byly přes 5,5 mil. Kč.
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postup obnovy vlastnických a užívacích práv k 31. 12. 2008

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

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

obnoVa VLastnických a užiVateLských Vztahů, 
reaLizace smLuVních přeVodů
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Graf: postup obnovy vlastnických a užívacích práv k 31. 12. 2008 (počet případů)
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Graf: postup obnovy vlastnických a užívacích práv k 31. 12. 2008 (výměra v ha)
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postup fyzického předávání lesního majetku obcím

rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Případy 4852 4997 5298 5607 5850 6018 6125 6253 6395 6564 6717

Výměra v ha 335 476 337 353 358 853 379 843 390 981 397 400 399 471 402 151 404 361 406 760 407 712

realizace smluvních převodů v roce 2008 – pozemky (nákup, prodej, směny)

prodej (včetně úplatného převodu práva hospodařit)

celkem Z toho lesní pozemky

Výměra v ha 594,5746 325,5998

Realizační cena v Kč 192 849 529 74 288 199
 
nákup 

celkem Z toho lesní pozemky

Výměra v ha 600,1618 509,2784

Realizační cena v Kč 86 829 729 66 760 570
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v roce 2008 proběhly tyto změny ve funkcích vedoucích zaměstnanců

organizační útvar nové obsazení původní obsazení datum změny

Ředitelství LČR Ing. Jiří Černík Ing. Vladimír Dolejský 1. 1. 2008

Ředitelství LČR Ing. Bedřich Foukal Ing. Bohumil Kos 1. 1. 2008

Ředitelství LČR Ing. Mikuláš Říha 1. 1. 2008

LS Jeseník Ing. Jiří Pňáček, Ph.D. Ing. Jaromír Latner, CSc. 1. 1. 2008

LS Tábor Ing. Tomáš Foit Ing. Zdeněk Doškář 14. 1. 2008

LS Litoměřice Ing. Petr Tendler Ing. Luděk Šír 1. 2. 2008

LS Bruntál Ing. Milan Pospíšil Ing. Zdeněk Krakovský 1. 4. 2008

KŘ Karlovy Vary Ing. Jan Neuman Ing. Jiří Smýkal 1. 5. 2008

LS Luhačovice Ing. Martin Pavlíček Ing. Josef Zezula 16. 5. 2008

KŘ Hradec Králové Ing. Jan Rousek Ing. Jiří Černík 16. 6. 2008

LS Železná Ruda Ing. Petr Najman Vladimír Skala 17. 6. 2008

LS Choceň Ing. Zbyněk Svatoň Jan Mencák 1. 8. 2008

KŘ Jihlava Ing. Radek Koudela Ing. Miloš Plaňanský 1. 9. 2008

STOP Vltavy Ing. Jiří Medek Ing. Miroslav Bechyně 1. 11. 2008

průměrný přepočtený počet zaměstnanců  

rok 2004 2005 2006 2007 2008

LS, STOP, KŘ, ŘLČR 2 227 2 198 2 273 2 299 2 402

LZ, SZ 1 209 1 235 1 251 1 261 1 264

Celkem 3 436 3 433 3 524 3 560 3 666

     
Z toho th zaměstnanci     

rok 2004 2005 2006 2007 2008

LS, STOP, KŘ, ŘLČR 2 048 2 036 2 085 2 112 2 182

LZ, SZ 356 340 350 358 375

Celkem 2 404 2 376 2 435 2 470 2 557

     
Z toho dělníků     

rok 2004 2005 2006 2007 2008

Počet 1 057 1 086 1 089 1 097 1 109

Počet zaměstnanců v porovnání s rokem 2007 vzrostl o 3 %.

Lidské zdroje
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průměrný výdělek     

rok 2004 2005 2006 2007 2008

LS, STOP, KŘ, ŘLČR 18 882 21 298 22 663 24 274 26 446

LZ, SZ 14 886 16 381 17 379 19 858 20 600

Celkem 17 476 19 530 20 787 22 710 24 430

Celkový průměrný výdělek v porovnání s rokem 2007 se zvýšil o 7,6  %. Závazek meziročního nárůstu sjednaný 
v Podnikové kolektivní smlouvě byl splněn.

struktura vzdělanosti zaměstnanců (v %)  

rok 2004 2005 2006 2007 2008

VŠ 39 40,2 40,3 39,5 37,7

ÚSO 55,9 55,1 55,0 52,3 55,6

SO + základní 5,1 4,7 4,7 8,2 6,7

Struktura vzdělání zaměstnanců se v porovnání jednotlivých let výrazně nezměnila.

Odborové organizace
V podniku působí Sdružení základních organizací Odborového svazu DLVL ČR, s. p., a jedna nezávislá odborová orga
nizace 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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Jedním ze základních záměrů Lesů ČR je udržet se v pozici ekonomicky silné instituce a vybudovat stabilní zázemí 
tak, aby v dlouhodobém horizontu mohly Lesy ČR fungovat jako kompaktní, moderní a efektivní společnost jak v ob
lasti obhospodařování lesa, tak i jeho mimoprodukčních fukcí. Protože silná a velká společnost sama o sobě nezajistí 
efektivitu, musí Lesy ČR k upevnění své pozice pracovat i na důvěře veřejnosti.
Jako velice důležitá se jeví kvalitní komunikace uvnitř a vně společnosti. Komunikační strategie v roce 2008 byla 
výrazně směřována k nejširší veřejnosti. Zaměřovala se především na oblast environmentální, rekreační a ekonomic
kou. Každá z těchto složek má svoji komunikační strategii a komunikační kanály.

1. Novináři
Práci s nimi se věnoval tiskový mluvčí. Jednotlivá problematická témata byla novinářům podrobně vysvětlována. 
Probíhaly také moderované vycházky s novináři, o které byl zájem. Velké úsilí bylo věnováno vylepšování mediálního 
obrazu LČR.

2. Veřejnost (odborná a laická)
Dále se pracuje na zdokonalování webových stránek, které jsou moderním a pružným prostředkem komunikace 
s veřejností. Pokračovaly i práce na jednotlivých částech webu patřících organizačním jednotkám. Kladně je vnímána 
i sekce určená přímo odborné veřejnosti, zde najdete v přehledné formě všechny důležité informace. Další komuni
kačním prostředkem byly i tiskoviny vydávané s. p. LČR, a to jak v podobě brožur, například k tématu staveb ze dřeva, 
tak v podobě pravidelných příloh k celostátním deníkům i k dalším periodikům. Se zájmem se setkal i čtvrtletník 
s názvem „Čtvrtlesník“, který byl zaměřen především na laickou veřejnost. V neposlední řadě se LČR prezentovaly na 
několika výstavách jako např. Natura Viva či Silva Regina. Proběhlo několik kampaní zaměřených na správné chování 
v lese a mimoprodukční funkce lesa. Byla podpořena řada projektů zaměřených na mládež (Les léčí, les uzdravu
je – pohybem v lese proti obezitě dětí; Zdravé plíce; 3. Ekologická konference ZŠ; 5. Středoškolská ekologická konfe
rence…). V rámci odborné veřejnosti byly podpořeny některé projekty Klubu českých turistů, České lesnické společ
nosti či Českomoravské myslivecké jednoty.

3. Děti a mládež
V roce 2008 byla vytvořena koncepce lesní pedagogiky, která je platformou pro efektivní výchovné a osvětové 
působení především na děti a mládež s cílem pochopit les a jeho funkce, lesní hospodářství včetně všech aspektů 
s ním spojených a přírodní vztahy. Byl vytvořen program lesnické osvěty dětí a mládeže, jehož součástí je spoluprá
ce se základními a středními školami s cílem umožnit žákům kontakt s lesem prostřednictvím akcí organizovaných 
zaměstnanci podniku. V roce 2008 se zúčastnilo vzdělávacích aktivit lesní pedagogiky (Dny s LČR, besedy, přednášky, 
vycházky, aktivity LP) 35 461 dětí.

4. Vnitropodniková komunikace
Tato komunikace je jedním z důležitých nástrojů řízení takto velké organizace. Pro cílovou skupinu zaměstnanců je 
jedním ze základních nástrojů komunikace vnitropodnikový časopis a podnikový intranet. Důležitá jsou i setkání 
vedení se středním a vyšším managementem. V rámci teambuildingových projektů proběhly např. závody ve střelbě 
o Pohár LČR, cyklistické a lyžařské přejezdy Orlických hor a další sportovní akce. Z kulturních událostí, uspořádaných 
pro zaměstnance, je nejvýznamnější každoroční podnikový ples.

5. Program nadační služby LČR
V roce 2008 se od svého založení (v r. 2006) konalo třetí kolo schvalování sponzorských darů v rámci Programu nadač
ní služby. Cílem programu je přerozdělovat sponzorské dary nezávislou grantovou komisí na základě výzvy uveřejně
né na našich webových stránkách. Podmínky pro uchazeče o podporu byly nastaveny takovým způsobem, aby svou 
žádost mohly podat neziskové organizace působící v oblasti charitativní, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, 
kultury a školství. Z 201 žádostí zaslaných neziskovými organizacemi (z toho 29 projektů nesplnilo podmínky Progra-
mu nadační služby) bylo v roce 2008 vybráno 25 projektů a následně podpořeno celkovou částkou 4 326 329  Kč.
Abychom v této oblasti zapojili regiony, dostala prostor také naše krajská ředitelství, která v rámci vlastního limitu 
(300 tis. Kč na každé KŘ) měla možnost podpořit subjekty ve svém okolí. Tímto způsobem se nám podařilo přerozdě
lit částku ve výši 3 063 165 Kč.

komunikace Lesů čr s Veřejností



 Výroční zpráVa Lčr 200846 

finanční část



 Výroční zpráVa Lčr 200847 



 Výroční zpráVa Lčr 200848 

Výrok auditora k Účetní záVěrce
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Účetní záVěrka

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

běžné účetní období Minulé úč. o.

označení název brutto korekce netto netto

AKTIVA CELKEM 80 537 972 -11 295 822 69 242 150 69 182 992

B. Dlouhodobý majetek 73 344 792 10 926 179 62 418 613 61 979 349

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 456 778 257 965 198 813 169 672

B.I. 3. Software 136 082 119 192 16 890 30 386

B.I. 4. Ocenitelná práva 33 739 5 505 28 234 14 562

B.I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 215 146 133 268 81 878 71 583

B.I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 71 811 0 71 811 53 141

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 71 708 335 10 658 730 61 049 605 60 573 833

B.II. 1. Pozemky 53 077 533 0 53 077 533 53 055 788

B.II. 2. Stavby 16 842 137 9 674 388 7 167 749 6 840 474

B.II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 311 456 984 130 327 326 267 749

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

B.II. 5. Základní stádo a tažná zvířata 181 168 13 25

B.II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 8 002 0 8 002 7 952

B.II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 468 982 0 468 982 401 603

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

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 1 179 679 9 484 1 170 195 1 235 844

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

B.III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 628 526 0 628 526 694 175

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

C. Oběžná aktiva 7 132 634 369 643 6 762 991 7 170 621

C.I. Zásoby 509 156 21 110 488 046 509 614

C.I. 1. Materiál 101 559 0 101 559 80 312

C.I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 355 902 19 897 336 005 382 292

C.I. 3. Výrobky 47 116 1 026 46 090 41 273

C.I. 4. Zvířata 293 0 293 338

C.I. 5. Zboží 4 286 187 4 099 4 124

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

C.II. Dlouhodobé pohledávky 4 828 0 4 828 7 715

C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2 749 0 2 749 5 432

C.II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 079 0 2 079 2 283

C.III. Krátkodobé pohledávky 2 158 208 348 533 1 809 675 2 105 991

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 837 850 221 021 1 616 829 1 530 637

C.III. 4. Pohledávky za společ., členy druž. a účast. sdruž. 34 0 34 76

C.III. 6. Stát – daňové pohledávky 65 371 0 65 371 422 127

C.III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 37 585 0 37 585 42 832

C.III. 8. Dohadné účty aktivní 10 361 0 10 361 6 298

C.III. 9. Jiné pohledávky 207 007 127 512 79 495 104 021

C.IV. Finanční majetek 4 460 442 0 4 460 442 4 547 301

C.IV. 1. Peníze 3 326 0 3 326 2 293

C.IV. 2. Účty v bankách 938 030 0 938 030 1 050 732

C.IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 3 519 086 0 3 519 086 3 494 276

D.I. Časové rozlišení 60 546 0 60 546 33 022

D.I. 1. Náklady příštích období 7 490 0 7 490 10 421

D.I. 3. Příjmy příštích období 53 056 0 53 056 22 601
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stav v účetním období

označení název běžném minulém

PASIVA CELKEM 69 242 150 69 182 992

A. Vlastní kapitál 64 682 550 64 433 473

A.I. Základní kapitál 9 598 290 9 015 851

A.I. 1. Základní kapitál 9 598 290 9 015 851

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

A.I. 1. Nezapsané změny kmenového jmění 3 779 531 3 197 092

A.II. Kapitálové fondy 51 744 403 51 865 995

A.II. 2. Ostatní kapitálové fondy 51 845 499 51 901 442

A.II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 101 096 35 447

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 2 878 450 1 609 427

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

A.III. 2. Statutární a ostatní fondy 1 627 167 358 144

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

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

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetní období (+/) 461 407 284 114

B. Cizí zdroje 4 488 713 4 646 930

B.I. Rezervy 3 043 638 2 915 941

B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 245 542 478 148

B.I. 4. Ostatní rezervy 2 798 096 2 437 793

B.II. Dlouhodobé závazky 126 329 121 817

B.II. 10. Odložený daňový závazek 126 329 121 817

B.III. Krátkodobé závazky 1 318 746 1 609 172

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 950 319 1 308 798

B.III. 3. Závazky – podstatný vliv 0 0

B.III. 4. Závazky ke společn., čl. družstva a účastn. sdružení 515 412

B.III. 5. Závazky k zaměstnancům 215 229 192 508

B.III. 6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdravot. pojištění 51 007 43 046

B.III. 7. Stát – daňové závazky a dotace 26 333 24 888

B.III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 61 780 26 910

B.III. 10. Dohadné účty pasivní 13 468 12 534

B.III. 11. Jiné závazky 95 76

C.I. Časové rozlišení 70 887 102 589

C.I. 1. Výdaje příštích období 25 808 57 361

C.I. 2. Výnosy příštích období 45 079 45 228

Datum sestavení účetní závěrky 30. dubna 2009
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

označení název  1–12/2008  1–12/2007

I.  Tržby za prodej zboží 6 675 1 352 203

 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 5 979 1 446 446

+  Obchodní marže 696 94 243

II.  Výkony 8 396 329 8 892 416

II. 1.  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 8 397 810 8 610 398

II. 2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 18 135 274 198

II. 3.  Aktivace 16 654 7 820

 B. Výkonová spotřeba 5 608 466 6 550 461

 B.1. Spotřeba materiálu a energie 383 852 617 705

 B.2. Služby 5 224 614 5 932 756

+  Přidaná hodnota 2 788 559 2 247 712

 C. Osobní náklady 1 552 867 1 406 625

 C.1. Mzdové náklady 1 108 806 1 002 878

 C.2. Odměny členům orgánů podniku 135 220

 C.3. Náklady na sociál. zabezpeč. a zdravot. pojištění 393 565 355 948

 C.4. Sociální náklady 50 361 47 579

 D. Daně a poplatky 133 968 129 790

 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 476 538 430 077

III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 426 143 274 198

III.1.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 417 955 265 565

III.2.  Tržby z prodeje materiálu 8 188 8 633

 F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu 76 784 83 070

 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 70 342 76 355

 F.2. Prodaný materiál 6 442 6 715

 G. Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov. oblasti 316 725 178 239

 G.1. Změna stavu rezerv v provozní oblasti 127 697 139 119

 G.2. Změna stavu opravných položek v provozní oblasti 189 028 39 120

IV.  Ostatní provozní výnosy 229 533 250 066

 H. Ostatní provozní náklady 154 191 236 614

*  Provozní výsledek hospodaření 733 162 307 561

VI.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 1 606 307 970 613

 J. Prodané cenné papíry a podíly 1 671 876 981 725

VII.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 17 569 64 427

VII.1.  Výnosy z podílů v ovl. + říz. osobách pod podst. vliv. 17 267 4 846

VII.2.  Výnosy z ost. dlouhodobých cenných papírů a podílů 302 59 581

VIII.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku 140 510 185 227

 K. Náklady z finančního majetku 12 812 33 992

IX.  Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 7 24 610

 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 132 707 43 194

X.  Výnosové úroky 36 708 23 993

 N. Nákladové úroky 3 856 3 486

XI.  Ostatní finanční výnosy 6 485 3 367

 O. Ostatní finanční náklady 12 686 15 083

*  Finanční výsledek hospodaření 26 351 194 757

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 245 404 218 204

 Q.1. – splatná 240 892 219 959

 Q.2. – odložená 4 512 1 755

**  Výsledek hospodaření za běžnou činnost 461 407 284 114

***  Výsledek hospodaření za účetní období (+/) 461 407 284 114

****  Výsledek hospodaření před zdaněním 706 811 502 318

Datum sestavení účetní závěrky 30. dubna 2009
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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 podnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost; vý
kon veškerých vlastnických práv k majetku, ke kterému má státní podnik právo hospodaření s podmínkou souhlasu 
zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasu dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem v jed
nacím řádu dozorčí rady u ostatního majetku; činnost odborného lesního hospodáře; výkon ochranné služby v lesích.
Ostatní předmět podnikání je uveden ve veřejně přístupném obchodním rejstříku na internetové stránce 
www.justice.cz. Stejně tak jsou zde podrobně uvedeny všechny změny a dodatky provedené v účetním období 2008.

Zápis do obchodního rejstříku:
Státní podnik byl založen zakládací listinou Ministerstva zemědělství České republiky dne 11. prosince 1991 
č.j. 6677/91–100  s účinností od 1. 1. 1992, zakládací listina byla dne 12. 8. 1997 Rozhodnutím Ministerstva zeměděl
ství 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 2008 činí 5 818 758 987,42  Kč.
Roční účetní závěrka za rok 2008 se sestavuje k 31. 12. 2008.

Statutární orgán k 31. 12. 2008:
Ing. Jiří Novák – generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu k 31. 12. 2008 (pořadí zástupců platné k rozvahovému dni):
Ing. Svatopluk Sýkora – správní ředitel, 1. zástupce generálního ředitele
Ing. Jiří Černík – výrobnětechnický ředitel, 2. zástupce generálního ředitele
Ing. Zdeněk Sýkora – ekonomický ředitel, 3. zástupce generálního ředitele
Ing. Mikuláš Říha – personální ředitel, 5. zástupce generálního ředitele

Statutární orgán k datu sestavení účetní závěrky:
Dne 1. 1. 2009 byl do funkce jmenován:
Ing. Svatopluk Sýkora – generální ředitel

Zástupci statutárního orgánu k datu sestavení účetní závěrky:
PhDr. Jitka Věková – personální ředitelka, 1. zástupce generálního ředitele
Ing. Tomáš Dzik – správní ředitel, 2. zástupce generálního ředitele 
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. – výrobnětechnický ředitel, 3. zástupce generálního ředitele
Ing. Zdeněk Sýkora – ekonomický ředitel, 4. zástupce generálního ředitele

příLoha k roční Účetní záVěrce 2008
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Dozorčí rada k 31. 12. 2008:
Mgr. Pavel Drobil – předseda DR, 
Ing. Viktor Blaščák – první místopředseda DR, 
Bc. Radek Vonka – druhý místopředseda DR, 
Jan Birke,
Ing. Jaromír Kříha, 
Libor Lukáš, 
RNDr. Libor Ambrozek, 
Ing. Ladislav Česal,
Ing. Ladislav Tomášek.
Šest členů dozorčí rady je jmenováno zakladatelem – Ministerstvem zemědělství ČR, tři jsou voleni z řad zaměstnan
ců podniku.
Od data rozvahového dne k datu sestavení účetní závěrky došlo k jedné změně v dozorčí radě. Dne 10. 1. 2009 byl 
namísto Ing. Ladislava Tomáška delegován jako zástupce zaměstnanců Ing. Ivo Valenta.

Organizační struktura podniku k 31. 12. 2008:
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 Berounky, Dyje, Labe, Moravy, Odry, Ohře a Vltavy.
Samostatné vnitropodnikové účetní jednotky jsou Správa klientských aktiv, v rámci níž se sleduje zhodnocování vol
ných finančních prostředků v samostatných portfoliích, a Centrální obchod, v rámci níž se sleduje obchod se dřívím 
zajišťovaný mimo lesní správy a závody.
Změny organizační struktury v letech 2008 až 2009:
K 1. 1. 2008 byla zrušena 1 lesní správa a k 1. 4. 2008 došlo k přejmenování krajských inspektorátů na krajská 
ředitelství.
K 1. 1. 2009 byla zrušena vnitropodniková účetní jednotka VPÚJ 98 – Centrální obchod.

2.

Lesy České republiky, s. p., měly k 31. 12. 2008 majetkovou účast a rozhodující vliv ve firmách:
(údaje o vlastním kapitálu a výsledku hospodaření jsou uvedeny v tis. Kč)

 Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.
Sídlo: Malé náměstí 111, 502 00 Hradec Králové, IČ 60913827
Vlastní kapitál: 2007:  +187 228 tis. Kč; 2008:  +183 800 tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním: 2007:  +84 235 tis. Kč; 2008:  +51 518 tis. Kč
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a. s.: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu zisku nejsou 
uzavřeny.
Rozhodnutím valné hromady HLDS z června 2006 byl zvýšen základní kapitál společnosti o 30 mil. Kč z vlastního 
jmění formou vydání nových akcií. Bylo vydáno 180  ks kmenových akcií v jmenovité hodnotě 100 000  Kč a 120  ks 
 priorit ních akcií v jmenovité hodnotě 100 000  Kč. Změna do obchodního rejstříku byla zapsána datem 25. června 
2007.
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 H.F.C., a. s.
Sídlo: Malé náměstí 117, 500 02 Hradec Králové, IČ 25939181
Vlastní kapitál: 2007:  +114 018 tis. Kč; 2008: k datu účetní závěrky nebyl znám
Výsledek hospodaření: 2007:  +3 938 tis. Kč; 2008: k datu účetní závěrky nebyl znám
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a. s.: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu zisku nejsou 
uzavřeny.

 KOMAS, a. s. (od 1. 1. 2006 je společnost v likvidaci)
Sídlo: Horova 388, Štětí, IČ 00380172
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a. s.: 30,6 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o převodu zisku 
 nejsou uzavřeny.
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. 2008 důvod pro existenci opravné položky trvá (výkaz Rozvaha, aktiva řádek B.III.2. 
korekce).

3.

2008 2007

Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců 3 666 3 560

Evidenční stav zaměstnanců k 31. 12. 3 682 3 609

Mzdové náklady (tis. Kč) 1 108 806 1 002 878

Náklady na sociální zabezpečení (tis. Kč) 393 565 355 948

Sociální náklady (tis. Kč) 50 361 47 579

Osobní náklady (tis. Kč) 1 552 732 1 406 405

Počet zaměstnanců v řídících orgánech (ZVŘO) 17 25

Mzdové náklady ZVŘO (tis. Kč) 22 340 24 378

Náklady na sociální zabezpečení ZVŘO (tis. Kč) 7 971 8 737

Za zaměstnance v řídících orgánech se považují zaměstnanci ředitelství na pozicích ředitelů a vedoucích odborů.

Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů nebyly po
skytovány žádné požitky nad rámec všeobecně platných vnitropodnikových směrnic. V roce 2008 byly členům dozor
čí rady vyplaceny odměny ve výši 135 000 Kč. Každý zaměstnanec v řídících orgánech má možnost v souladu s plat
nými zákonnými normami a vnitropodnikovými směrnicemi využívat služební automobil k soukromým potřebám.
Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně býva
lých členů těchto orgánů, nebyla ostatní plnění, jak v peněžní, tak v nepeněžní formě, poskytována.
LČR provozují vnitropodnikovou spořitelnu (dále VPS). Ve VPS jsou shromážděny peněžní prostředky zaměstnanců 
a VPS zaměstnancům umožňuje provádět bezhotovostní operace se svými peněžními prostředky, včetně jejich hoto
vostních výběrů. Účast ve VPS je dobrovolná, k 31. 12. 2008 byl počet klientů VPS 792 osob. Maximální limit peněž
ních prostředků uložených na účtu jednoho zaměstnance je 1 mil. Kč. Peněžní prostředky jsou úročeny úrokovou saz
bou 3 %. K 31. 12. činil celkový stav peněžních prostředků na účtu VPS: 116 523 tis. Kč v roce 2007 a 126 637 tis. Kč 
v roce 2008 – vykazují se v Rozvaze, v pasivech na řádku B.III.5.
Pohledávky za zaměstnanci (Rozvaha, aktiva C.III.9) činí k 31. 12. 2008 celkem 15 575 tis. Kč (14 052 tis. Kč k 31. 12. 
2007). V této částce za rok 2008 jsou uvedeny i splátky půjček s dobou splatnosti v roce 2010 a dále, a to ve výši 
10 986 tis. Kč, které jsou v případě ukončení pracovního poměru okamžitě splatné.



 Výroční zpráVa Lčr 200856 

4.

4.1. Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování
LČR používaly v letech 2007 až 2008 účetní postupy, zásady, metody a způsoby oceňování v souladu s platným zně
ním Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

a) Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Práce spojené s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se oceňují vlastními náklady výroby, 
to znamená skutečnými přímými náklady a rozpočtovaným podílem výrobní režie. Investiční stavební a strojírenská 
výroba, přesahujeli 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 zásadně zrychlenými odpisy podle § 32 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Otvírky nových lomů, pískoven, zemníků, hlinišť a dočasné stavby se odpisují dle zákona č. 586/92 Sb. rovnoměrně. 
Roční daňový odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Doba životnosti se odvozuje od sta
vebního řízení (stavební povolení nebo ohlášení drobné stavby).
Dočasné stavby, otvírky nových lomů, pískoven, zemníků, hlinišť a pronajatý dlouhodobý majetek se odpisují měsíč
ně podle zásad stanovených pro daňové odpisy.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje při zařazení do evidence dlouhodobého majetku vedené v úloze 
IMA v prvním roce ve výši 50 % vstupní ceny. Zbylých 50 % se odepíše v dalším roce používání.
Odpisový plán je vyjádřen tabulkou účetních odpisů TAB81M, která je používána v celém podniku v úloze IMA, a ta 
je sestavena podle výše uvedených zásad. Odpisový plán dlouhodobého majetku je koncipován jako dlouhodobě 
neměnný a v průběhu let 2007 až 2008 nedošlo k jeho změně.

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

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

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

f) Změny způsobů oceňování a používání účetních metod
Do roku 2003 byly náhrady znečišťovatelů účtovány jako výnos v okamžiku přijetí platby, a to ve skutečné výši. V roce 
2006 došlo ke změně způsobu účtování vyčíslených náhrad za imisní škody, náhrady uplatněné od roku 2003 se jako 
výnos účtují už v okamžiku předpisu.
V roce 2007 a 2008 nedošlo k změnám způsobů oceňování a odpisování ani k jiným podstatným změnám v postu
pech 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 2007 až 2008 nedošlo u LČR k odchylkách od metod stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

b) Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku
Opravné položky k pohledávkám se tvoří na pohledávky s prodlením platby delším než 6 měsíců. U těchto pohledávek 
je při jejich nesplacení vytvořena opravná položka ve výši 100 % nominální hodnoty. Daňové opravné položky k po
hledávkám se tvoří v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Z rozhodnutí vedení podniku byly vytvořeny mimořádné účetní opravné položky k rizikovým pohledávkám po 
lhůtě splatnosti do 6 měsíců za dlužníky, u kterých bylo do data sestavení účetní závěrky zahájeno soudní nebo 
insolvenční řízení, a které nebyly do 28. 2. 2009 zaplaceny, ve výši 50 % nominální hodnoty otevřených pohledávek 
k 31. 12. 2008. Takto vytvořená OP činí 151 224 tis. Kč.
Tvorba opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku je popsána v části 2.
Opravná položka k zásobám dříví byla v roce 2008 tvořena jako rozdíl mezi fázovou (skladovou) cenou na lokalitě 
OM a ES a prodejní cenou vybraných sortimentů. K datu 31. 12. 2008 činí vytvořená opravná položka na lokalitě OM 
10 604 tis. Kč, na lokalitě ES 9 294 tis. Kč.
Opravná položka ke zboží ve výši 290 tis. Kč, vytvořená na SZ Týniště na Orlicí jako rozdíl mezi skladovou cenou a pro
dejní cenou zboží, byla k datu 31. 12. 2008 snížena na 187 tis. Kč. Nově byla na stejném principu vytvořena opravná 
položka k výrobkům ve výši 1 026 tis. Kč.
Jiné opravné položky a oprávky než výše uvedené nebyly tvořeny.

c) Způsob přepočtu cizí měny
Pro přepočet majetku a závazků v cizích měnách se ke dni uskutečnění účetního případu používá směnný kurs devi
zového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou. Jiné způsoby přepočtu majetku a závazků v cizích měnách nebyly 
v průběhu let 2007 až 2008 používány.

d) Způsob stanovení reálné hodnoty
Majetek oceněný reálnou hodnotou byl v letech 2007 a 2008 oceněn tržní cenou zjištěnou na veřejném trhu nebo 
tržní cenou stanovenou statutem cenného papíru.

e) Změny reálné hodnoty
Reálnou hodnotou byl v letech 2007 a 2008 oceněn dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek. Jednalo se o akcie, 
podílové listy investičních fondů, dlužné cenné papíry a směnky. Změna reálné hodnoty dlouhodobých podílových 
listů je účtována proti položce Rozvahy „Pasiva A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“; změna 
reálné hodnoty krátkodobých akcií a podílových listů je účtována individuálně za každý držený titul – zvýšení proti 
položce Výkazu zisku a ztráty „IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů“, snížení proti položce „L. Náklady 
z 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 po
ložce „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 hodnoty v roce Zvýšení reálné hodnoty v roce stav účtu 414 k 31. 12. 

2007 51 701 – 35 447

2008 65 649 – 101 096



 Výroční zpráVa Lčr 200858 

5.

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

a) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku:

tis. kč
2007 2008 Změna zůst. 

 ceny 2008poř. cena oprávky poř. cena oprávky

Software 126 177 95 791 136 082 119 192  13 496

Lesní hospodářské plány 198 328 137 820 196 259 126 268 9 483

Růst dlouhodobého nehmotného majetku je z titulu nedokončených investic a hlavní podíl na tom mají lesní hospo
dářské plány, doba realizace 3 roky (cca 50 mil. Kč) a malý podíl má software (cca 10 mil. Kč). Obě skupiny se podílí na 
výši odpisů.

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

pořizovací cena v tis. kč 2007 2008

budovy a stavby 697 974 958 995

z toho – bytová výstavba, lesovny 31 286 32 003

správní a provozní budovy 94 548 179 297

lesní cesty 335 457 477 159

hrazení bystřin a odvodnění lesních půd 236 683 270 536

stroje, přístroje, zařízení 159 209 171 923

z toho – stroje pro lesnictví 65 543 85 541

nákladní auta 42 256 26 142

osobní auta 37 353 50 144

počítače a ostatní přístroje 14 057 10 096

Již v roce 2007 byl navýšen objem investic na cca miliardu a v roce 2008 na 1,2 miliardy Kč. Byly zahájeny stavební 
investice s dobou realizace přesahující dva až tři roky. Jedná se hlavně o výstavby nových lesních cest a protipovodňo
vá opatření na drobných vodních tocích. Současně s tím roste hodnota projektů zahajovaných a připravovaných akcí. 
V současné době jsou projekty v nedokončeném DHM v objemu 25 mil. Kč.

Významnější tituly vyřazení dlouhodobého hmotného majetku byly: 

pořizovací cena v tis. kč 2007 2008

Budovy a stavby nebytové 90 617 65 193

z toho – stavby 29 307 50 563

prodané 14 399 9 652

předané (restituce) 386 24 951

likvidace z důvodu opotřebení či havárií 14 522 16 050

budovy 61 310 14 630

prodané 60 220 11 798

předané (restituce) 193 470

likvidace z důvodu opotřebení či havárií 897 2 362

Stroje, přístroje, zařízení 20 750 44 570

z toho  –  nákladní auta 7 610 12 802

osobní auta 13 140 35 768
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c) Rozpis samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí: 

tis. kč 2007 2008 Změna  
zůst. cenypoř. cena oprávky poř. cena oprávky

Stroje, přístroje a zařízení 1 116 574 853 457 1 206 992 885 898 57 978

Drobný dl. hmotný majetek 108 431 103 798 104 464 98 232 1 599

d) Největší a nejvýznamnější složkou majetku byly pozemky. V roce 2008 došlo k těmto změnám: 

2008 lesní půda ostatní půda celkem

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

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

Přírůstek celkem 748 762 185 783 62 521 9 086 811 283 194 869

Převod práva hospodaření 12 160 4 049 13 010 1 771 25 170 5 820

Nákup (směna) 78 783 8 255 20 202 970 98 985 9 225

Ostatní 657 819 173 479 29 309 6 345 687 128 179 824

Úbytek celkem 742 951 193 335 46 588 7 071 789 539 200 406

Restituce 100 229 26 428 1 886 457 102 115 26 885

Prodej (směna) 15 371 4 256 19 498 1 690 34 869 5 946

Ostatní 627 351 162 651 25 204 4 924 652 555 167 575

Stav k 31. 12. 51 725 164 13 507 900 1 352 454 261 282 53 077 618 13 769 182

ocenění lesních porostů cena za 1 m2 v kč cena celkem v mil. kč

Úřední cena podle Vyhl. MF č. 3/2008 Sb. 25,52 344 721,61

Tržní hodnota v mil. Kč 11,30 152 639,27

Cena podle Vyhl. MF č. 500/2002 Sb. 57,00 769 950,30

Srovnatelné údaje změn v pozemcích v roce 2007 uvádí následující tabulka: 

2007 lesní půda ostatní půda celkem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stav k 31. 12. 51 719 353 13 515 452 1 336 521 259 267 53 055 874 13 774 719
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e) V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a charakterem výkonu je oplocení k zajištění lesní 
výroby a myslivosti financováno z provozních prostředků. K 31. 12. 2008 činila celková délka oplocenek 13 748  km.

km 2008 2007

Oplocení 13 748 12 914

f) Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti vlastní LČR v pořizovací ceně  101 153 tis. Kč:

společnost počet cp Jmenovitá hodnota cp přijatý výnos (tis. kč)

2008 2007

Hradecká dřevařská a lesní společnost, a. s. 552 kusů 40 500 tis. Kč 17 267 4 109

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

KOMAS, a. s. 270 kusů 11 151 tis. Kč 0 0

K převzetí akcií emitovaných v roce 2006 došlo dne 6. května 2008.

g) Změny v ostatních titulech dlouhodobého finančního majetku
V říjnu 2005 byl vytvořen vázaný účet, jenž byl v prosinci 2006 překlasifikován na dlouhodobý bankovní termínovaný 
vklad ve výši 450 mil. Kč, který bude ukončen v roce 2010 (Rozvaha, aktiva B.III.5).

h) Lesy České republiky, s. p., zhodnocují většinu volných finančních prostředků formou profesionální správy 
 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.

Ztráta na úrovni realizace cenných papírů byla způsobena všeobecnou krizí finančních trhů. Správcové portfolií rea
lizovali některé tituly v rámci své investiční strategie, u některých z nich se jednalo o prodej titulů, jejichž výnos byl 
realizován v předchozích letech, a uvedení správcové očekávali další pokles cen. Z hlediska  % ztrát se uvedená ztráta 
ve vztahu k propadu finančních trhů jeví jako minimální.
Pokud se týká ztráty na úrovni hypotečních zástavních listů vlastněných přímo LČR, je nutno uvedenou ztrátu vztáh
nout k realizovaným úrokovým výnosům ( jsou vykázány v řádku „Výnosy z krátkodobého finančního majetku“), které 
činily 10,8 mil. Kč, tudíž nákup a prodej HZL vykázal celkový výnos 7 043 tis. Kč.
Co se týče hodnoty přecenění cenných papírů v držbě k 31. 12. 2008, tak zatímco se u záporného VH (viz výše) jedna
lo o ztrátu způsobenou poklesem finančních trhů u prodaných cenných papírů, v hodnotě přecenění se jedná o ztrá
tu způsobenou poklesem finančních trhů u majetkových cenných papírů držených k 31. 12. 2008.
Majetkové cenné papíry se k datu rozvahového dne oceňují reálnou hodnotou, tj. v podstatě tržní cenou. Tato polož
ka tudíž vyjadřuje rozdíl ceny cenných papírů k 31. 12. 2008:

 od jejich pořizovací ceny (u papírů nakoupených v 2008),
 od ceny k 31. 12. 2007 (u papírů nakoupených 2007 a dříve).

6.

Významné údaje neuvedené v Rozvaze ani Výkazu zisku a ztráty

a) V letech 2007 a 2008 nedošlo k významným doměrkům splatné daně z příjmů za minulá účetní období.

b) Odložená daň je zjišťována pouze na úrovni rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy dlouhodobého majetku. 
Rozdíl z titulu odlišného účetního a daňového pohledu v případě účetní rezervy na pěstební činnost se v podmínkách 
LČR nepovažuje ve střednědobém horizontu za reálný, a proto z hlediska opatrnosti se s odloženou daňovou pohle
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dávkou k této účetní rezervě neuvažuje. Jiné přechodné rozdíly (např. účetní opravné položky k pohledávkám) pro 
zjišťování odložené daně nebyly použity.

Výpočet (rozpis) odložené daně:

tis. kč 2008 2007

rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou dlouhodobého majetku  631 643  580 079

Základna pro výpočet odložené daně  631 643  580 079

Sazba daně v následujícím období 20  % 21  %

Odložená daň (závazek) celkem  126 329  121 817

c) Rozpis a popis rezerv za léta 2007 a 2008:

tis. kč rezerva na 
pěstební činnost 

(celkem)

rezerva na 
pěstební činnost 

(daňová)

rezerva na 
pěstební činnost 

(účetní)

rezerva na  
úrok z prodlení 

(účetní)

rezerva  
na opravy dhM

rezerva na  
rekonstrukci  

porostů krušných hor

31. 12. 2008 2 870 630 72 534 2 798 096 0 0 173 008

Tvorba 2008 1 834 990 0 1 834 990 0 0 0

Čerpání 2008 1 655 507 181 390 1 474 117  570  0 51 216

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

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

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

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

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 2008 je vytvářena podle stejných pravidel jako v předcho
zích letech (nebyla změněna ani metoda, ani způsob tvorby a čerpání rezervy), avšak tvorba rezervy není vykazována 
jako daňově uznatelný náklad a vytváří se účetní rezerva (Rozvaha, pasiva B.I.4.).
Rezerva na rekonstrukci porostů Krušných hor se tvoří 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.
Na daň z příjmů byla vytvořena rezerva ve výši 239 111 tis. Kč podle předběžně vypočítané daně z příjmů. Na zálo
hách bylo v průběhu roku zaplaceno správci daně celkem 301 294 500  Kč ve čtvrtletních splátkách (53 605 000  Kč, 
150 808 300 a 2×  po 48 440 600  Kč). Rozdíl mezi výší zaplacených záloh a rezervou na DPPO 2008 v částce 
62 183 tis. Kč je vykázán v Rozvaze, v aktivech na řádku C.III.6.

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

2008 2007

35 969 30 167

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):

2008 2007

15 038 12 878
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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 2008 2007

Dotace na pořízení lesních hospodářských plánů 32 969 41 690

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (celkem) 169 199 120 982

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

155 186 115 482

Dotace na úhradu provozních nákladů (celkem) 40 975 58 299

z toho náhrady dle § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 10 817 9 381

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

z toho finanční příspěvky dle § 46 zákona č. 289/1995 Sb. 2 315 2 578

z toho dotace MZem na vodní hospodářství 23 920 39 393

z toho dotace EU 1 017 5 387

h) Informace o nákladech za statutární audit a za daňové poradenství:

Povinný audit účetní závěrky 2 173 tis. Kč

Daňové poradenství  480 tis. Kč.

7.

a) Pohledávky k 31. 12.: 

tis. kč 2008 2007

Celkem krátkodobé pohledávky z obch. styku (brutto); řádek Aktiva C.III.1. 1 837 850 1 603 231

z toho pohledávky ve splatnosti celkem 1 527 694 1 449 482

z toho pohledávky po splatnosti celkem 310 156 153 749

z toho pohledávky po splatnosti delší než 180 dnů 72 619 76 297

z toho pohledávky se splatností delší než 5 let 0 0

z toho pohledávky v právním vymáhání 37 451 33 845

z toho pohledávky v insolvenčním, konkursním a vyrovnávacím řízení 24 004 29 570

z toho přijaté směnky 2 945 3 044

Pohledávky v cizí měně 14 456 13 924

Nárůst krátkodobých pohledávek souvisí především se sníženou schopností odběratelů dříví hradit své závazky vůči 
LČR vlivem odbytové a hospodářské krize v roce 2008. Především někteří smluvní partneři provádějící lesnické čin
nosti a odkupující protiplnění ve formě dříví „při pni“ se vlivem snížení odbytu sortimentů surového dříví a razant
ního snížení cen dříví prodávaného na trhu ( jehličnaté dříví o 20,6  %, listnaté o 5,9  %) dostali při vysokých nabídko
vých cenách „při pni“ ve výběrových řízeních do platební neschopnosti. K 16. 3. 2009 bylo z důvodů prodlení lhůty 
splatnosti Lesy ČR vypovězeno již 21 smluv typu P z uzavřených 159. Jedním z hlavních dlužníků LČR je společnost 
CE WOOD, a. s., na niž LČR podaly dne 26. 1. 2009 návrh na zahájení insolvenčního řízení.
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Pohledávky k podnikům ve skupině k 31. 12. 2008 činí 571 511 tis. Kč a jsou pouze z běžných obchodních vztahů. 
Jedná se o pohledávky vůči firmě HLDS, a. s. Stejně jako v předchozích letech i tyto pohledávky jsou všechny ve 
splatnosti.

tis. kč 2008 2007

Pohledávky k podnikům ve skupině z obchodních vztahů 571 511 875 981

Pohledávky k podnikům ve skupině – půjčky 0 0

b) Závazky k 31. 12.: 

tis. kč 2008 2007

Závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů 0 0

Závazky se splatností delší než 5 let 0 0

Závazky vázané na splnění podmínek dodavateli 2 295 1 952

Jsouli 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 a nedosahují splatnosti nad 180 dnů.
Zálohy přijaté za prodané nemovitosti, u kterých byl v roce 2008 podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, 
činily 37 325 tis. Kč. Tato částka byla zároveň zaúčtována dle platné metodiky na účet 385 – Příjmy příštích období, 
vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2008 nebyl vklad zapsán do katastru nemovitostí. Částka 37 325 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 jsou pouze z obchodních vztahů a činí 775 tis. Kč (v roce 2007 byly ve výši 
14 556 tis. Kč). Všechny tyto závazky jsou ve splatnosti.

c) Finanční pronájem k 31. 12.: 

tis. kč 2008 2007

Součet splátek nájemného za celou dobu pronájmu – –

Skutečně uhrazené splátky – –

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

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

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

tis. kč 2008 2007

Najatý dlouhodobý majetek 1 706 2 000

e) Podnik nemá žádný hmotný majetek zatížený zástavním právem. Věcná břemena jsou evidována v rámci ope
rativní 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 cha
rakter 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 2008 2007

Drobný hmotný majetek nevedený v rozvaze 253 370 243 174
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g) Souhrnná výše dlouhodobého majetku pořízeného z dotace k 31. 12. činila v tis. Kč:

tis. kč 2008 2007

Dlouhodobý majetek pořízený z dotace 175 596 174 460

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), která by mohla změnit pohled na věrný a poctivý obraz roční účetní závěrky za rok 2008.

8.

Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období
Lesy České republiky, s. p., jsou povinnou osobou ve vztahu k restitucím a při vracení majetku podle platných zákon
ných předpisů. Kromě toho dochází k přijetím a předáním majetku v souvislosti s rozhodnutími Vlády ČR, Minis
terstva zemědělství ČR a k převodům majetku dle platných zákonů. Proto vedle běžných pohybů, rozdělování zisku 
a čerpání fondů trvale dochází ke změnám vlastního kapitálu.
Změny kmenového jmění vykazuje státní podnik v Rozvaze, v pasivech v řádku A.I.1. Základní kapitál. Tato položka 
obsahuje výši kmenového jmění zapsanou v Obchodním rejstříku a výši kmenového jmění k 31. 12. 2008 do obchod
ního rejstříku nezapsanou.
Zákonný rezervní fond splňuje výši stanovenou Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR o přizpůsobení zakládací 
listiny ze dne 12. 8. 1997, tj. povinné naplnění do minimální výše 1,2 mld. Kč.
Podnik má vytvořen Fond investičního rozvoje (FIR), který je tvořen ze zisku, a to za účelem pořízení dlouhodobého 
majetku, pokud hodnota pořízeného dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů LČR překročí zdroje vytvořené odpisy 
dlouhodobého majetku a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku. Čerpání FIR znamená použití fon
dů ze zisku (rozděleného zisku) ve prospěch kmenového jmění.

Přehled o změnách vlastního kapitálu za roky 2007 a 2008  
(v záhlaví je uveden řádek v pasivech ve výkazu Rozvaha):

tis. kč kmenové  
jmění

Změny  
základního kapitálu

kapitálové  
fondy

oceňovací  
rozdíly

Zákonný  
rezervní fond

ostatní fondy  
ze zisku

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

31. 12. 2008 5 818 759 3 779 531 51 845 499 - 101 096 1 251 283 1 627 167

Saldo změn 2008 0 +582 439  55 943  65 649 0 +1 269 023

Zvýšení 2008 0 +639 483 +439 354 0 0 +1 974 712

Snížení 2008 0  57 044  495 297  65 649 0  705 689

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

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

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

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

31. 12. 2006 5 818 759 2 783 933 52 026 464 16 254 1 251 283 768 437
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Rozpis změn kmenového jmění:
tis. kč 2008 2007

Saldo změn – z toho: +582 439 +413 159

Změny z delimitace  16 686 +39 867

Úbytek z důvodů restitucí  10 482  8 850

Čerpání fondu investičního rozvoje +609 607 +382 142

Rozpis změn kapitálových fondů:

tis. kč 2008 2007

Saldo změn – z toho:  55 943  125 022

Změny z delimitace +28 267  8 084

Vydání lesní půdy z důvodu restitucí  100 229  142 302

Dary, nálezy, bezúplatné převody +16 019 +25 364

Rozdělení zisku z roku 2006 a 2007 bylo zúčtováno v roce 2008 vždy dle rozhodnutí zakladatele, který rozhodl na 
základě návrhu dozorčí rady:

tis. kč 2007 2006

Zisk účetního období rozdělen: 284 114 1 658 086

Fond kulturních a sociálních potřeb 22 402 21 481

Fond bytové politiky 10 000 8 000

Fond investičního rozvoje 251 712 1 628 605

9.

Výnosy z běžné činnosti:

tis. kč 2008 2007

Výnosy z běžné činnosti 10 866 267 12 041 121

Výnosy provozní činnosti 9 058 681 10 768 884

Finanční činnosti 1 807 586 1 272 237

Výnosy z prodeje dříví 7 635 457 7 894 946

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

Přehled o peněžních tocích je zpracován dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Za peněžní prostředky se považují nejlikvidnější 
finanční prostředky, a to peníze v hotovosti a peněžní prostředky uložené na běžných bankovních účtech, tj. finanční 
majetek vykázaný v Rozvaze, v aktivech na řádcích C.IV.1. a C.IV.2.
Problematika dřívějšího postupu LČR se zadáváním výběrových řízení, kde se LČR řídily tehdejším rozhodnutím Úřa
du pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které stanovilo, že LČR nejsou zadavatelem podle zákona č. 40/2004 
Sb., o veřejných zakázkách, a následně své rozhodnutí změnilo, v současné době dobíhá a nutno konstatovat, že 
většina soudních sporů zahájených v souvislosti s výběrovými řízeními z let 2004 a 2005 je pravomocně ukončena 
s tím, že žaloby, v nichž se žalobci domáhají určení existence smluvního vztahu založeného předmětnými smlouva
mi z výběrového řízení 2004 a 2005, byly zamítnuty. V současné době jsou proti státnímu podniku podávány žaloby 
o údajnou náhradu škody s odkazem na neplatnost smluv z výběrových řízení 2004 a 2005 způsobenou státním 
podnikem jako zadavatelem, který nepostupoval při zadávání zakázek dle tehdy platného zákona. Tyto žaloby jsou 
postupně podávány různými subjekty od měsíce srpna 2008 u místně příslušných soudů. V současné době nelze 
předjímat rozhodnutí jednotlivých sporů. O případných nárocích na náhradu škody z důvodu jakéhokoli porušení 
může konečné rozhodnutí v této věci učinit pouze soud. K datu sestavení účetní závěrky 2008 nebyla LČR známa 
žádná konkrétní výše náhrady škody určená soudem. Z tohoto důvodu zohlednění nákladů souvisejících s možnými 
výsledky budoucích právních sporů není obsaženo v bilanci k 31. 12. 2008.

Smluvní vztahy uzavřené na tři roky na základě střednědobých tendrů byly na některých SÚJ ukončovány, a to pře
devším z důvodu neschopnosti smluvních partnerů plnit smluvní ujednání, což není pravidlem. Na SÚJ, kde došlo 
k ukončení smluvního vztahu, je situace řešena vhodnými zákonnými postupy tak, aby byla předmětná činnost 
dostatečně zajištěna. V některých případech byl zvolen způsob zadání formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) 
na zpracování kalamity po vichřici Emma současně za trvání smluvního vztahu, a to pouze v případě, kdy byl zadán 
objem dříví převyšující etát nahodilé těžby. ÚOHS shledal tento postup jako nesprávný a uložil státnímu podniku 
sankci v celkové výši 40 000 Kč. Státní podnik podal v řádné lhůtě rozklad.
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 považuje státní podnik za zcela bezpředmětnou a tuto 
v den doručení zaslal společnosti zpět jako bezdůvodnou.
Stále v současné době probíhá šetření smluv a faktur v oblasti informačních a komunikačních technologií a služeb 
uzavřených zejména v období od 1. 3. 2007 do 31. 10. 2007. Sporné položky, původně zaúčtované do nákladů, byly 
přeúčtovány na účet 378688 Pohledávky na náhradu škod a mank za odpovědnou osobou, k nim byly již v roce 2007 
ve výši 100 % vytvořeny opravné položky. Nadměrný odpočet DPH, který jsme nárokovali, byl vyčíslen v dodatečných 
daňových přiznáních a vrácen na účet FÚ. Úrok z prodlení podle §63 Zákona o správě daní a poplatků byl uhrazen 
a byla podána žádost o jeho prominutí. Další dosud neproplacené dodavatelské faktury, jejichž oprávněnost LČR zpo
chybnily, posuzují orgány činné v trestním řízení, které dosud nevydaly rozhodné stanovisko. Potvrdíli se oprávně
nost faktur, uplatní se do roku 2008 pouze daňově a proúčtovány budou už do roku 2009.
Kromě výše uvedených nebyly zjištěny další skutečnosti, které by mohly vyvolat významné budoucí potenciální ztrá
ty, a nebyly na ně vytvořeny opravné položky nebo účetní rezerva. Stejně tak nebyly zjištěny další skutečnosti, které 
by mezi datem sestavení účetní závěrky a datem, ke kterému je sestavována, výrazně ovlivnily finanční, majetkovou 
a důchodovou situaci podniku.
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označení text řádek 2007 2008

P. Stav peněžních prostředků na začátku období 01 1 283 722 1 053 026

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 02 502 319 706 811

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 03 617 729 425 303

A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst. ceny prodaných st. aktiv apod. 04 430 077 476 538

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 05 385 956 348 119

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 06 189 210 347 612

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou inv. spol. a fondů) 07 4 846 17 267

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz. úroků, vyúčt. výnos. úrok 08 20 507 32 852

A.1.6. Případné opravy o ostatní nepeněžní operace 09 6 568 1 623

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami 10 1 120 048 1 132 114

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 11 365 871 67 367

A.2.1. Změna stavu pohledávek a akt. čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti 12 458 954 253 282

A.2.2. Změna stavu závazků a pasivního čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti 13 619 012 209 977

A.2.3. Změna stavu zásob 14 274 174 748

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 15 68 361 24 811

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 16 754 177 1 064 746

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 17 3 486 3 856

A.4. Přijaté úroky 18 23 993 36 708

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměr. daň za min. období 19 219 959 240 892

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými úč. případy – mimořádný výsledek 
hospodaření

20 0 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 21 4 846 17 267

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 22 549 879 873 973

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 23 1 010 993 1 344 111

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 24 265 565 417 955

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

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 26 745 428 926 156

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ

C.1. Dopady změn dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků 27 1 755 4 512

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 28 33 392 63 999

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu 29 5 242 429

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

C.2.3. Další vklady společníků a akcionářů 31 0 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 32 0 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 33 28 150 63 570

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

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 35 35 147 59 487

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 36 230 696 111 670

R. Stav peněžních prostředků na konci období 37 1 053 026 941 356

S. Skutečný stav peněžních prostředků na konci období 38 1 053 026 941 356

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

Přehled o peněžních tocích

Datum sestavení účetní závěrky 30. dubna 2009
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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 povin
nost zpracovat Zprávu mezi propojenými osobami ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období vztahuje pouze na 
statutární orgány ovládaných osob sdružených do koncernů, kde jsou vztahy podrobeny jednotnému řízení. Zpráva 
mezi propojenými osobami pak zahrnuje veškeré vztahy uvnitř koncernu, jejichž účastníkem je řízená osoba, které se 
zpráva týká.
Tam, kde má Česká republika postavení ovládající osoby, nejde o koncern, neboť koncern tvoří pouze osoba řídící 
a osoby řízené, jejichž podniky jsou koncernovými podniky. Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních 
a nehmotných složek podnikání.
K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku.

prohLášení statutárního orGánu státního podniku
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VýkLad pojmů a zkratek

BK buk
BO borovice
BRP bříza parita
ČMKBK  Českomoravská komoditní burza Kladno
ČSOP Český svaz ochránců přírody
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.
LHC lesní hospodářský celek
LHE lesní hospodářská evidence
LHP lesní hospodářské plány
LS lesní správa
LTM lesnickotechnické meliorace
LVS lesní vegetační stupeň
LZ lesní závod
MD modřín

MZD meliorační a zpevňující dřeviny
MŽP Ministerstvo životního prostředí České 
 republiky
NPR národní přírodní rezervace
OLH odborný lesní hospodář
OM odvozní místo
OMPR odbor marketingu a public relations
OPŠ odstranění povodňové škody
OVS obchodní veřejná soutěž
P  při pni
PEFC Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification schemes
PR přírodní rezervace
PŘ LČR podnikové ředitelství
PŠ povodňová škoda
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesů
RŘS revitalizace říčních systémů
Ř LČR Ředitelství Lesy České republiky, s. p.
SLT soubor lesních typů
SM smrk
ST Správa toků
ST-OP Správa tokůoblast povodí
SZ Semenářský závod
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
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osoby odpoVědné za Výroční zpráVu

Ing. Jaroslav Peštuka
vedoucí odboru účetnictví

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

Ing. Libor Šešulka
vedoucí odboru hospodářské úpravy lesů

Ing. Jaroslav Zezula
vedoucí odboru investic a majetku

Ing. Michal Kačena, MBA
tiskový mluvčí

Ing. Tomáš Hofmeister
vedoucí odboru vodního hospodářství

Ing. Luděk Heralt, Ph.D.
obchodní manažer

Ing. Ladislav Půlpán
vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody

Bc. Jitka Tlapáková
vedoucí odboru personálního a ekonomiky práce
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Výrok auditora k Výroční zpráVě
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hiGhLiGhts of 2008

The beginning of the year saw the enterprise concluding midterm contracts for 2008–2010 with providers of 
forestry operations, who were selected at the end of 2007 in 257 open tenders out of total 2 558 bids. In the first 
weekend of March, the Czech forests were affected by Windstorm Emma, which left behind over 2 million cubic 
meters of damaged timber in the forests of Lesy ČR, mostly in Southern Bohemia. Within bark beetle control, the 
state enterprise adopted a number of preventive measures. More than 100 thousand cubic meters of trap trees 
and 40 thousand pheromone traps were installed already before the actual beginning of swarming at the end of 
April. 
In June, 90 % of the damage caused by Windstorm Emma and by other minor windbreaks from the beginning of 
the year was already processed. However, another windstorm in the region of Eastern Bohemia complicated the 
situation again at the end of the month causing damage to about one million cubic meters of timber. 
Supervising audit of the international certification scheme for sustainable forest management PEFC was carried out 
between July and September in three random organizational units of Lesy ČR. 
The audit within this most widespread global certification scheme proved that the enterprise manages the forests 
in an abovestandard way and that it pays exemplary attention particularly in order to increase biodiversity within 
forest regeneration, to use natural regeneration or to consider the aesthetic values of the forest. For example, 
forest regeneration using broadleaves and fir, i.e. more resistant tree species, formed 46 % of the total artificial 
regeneration (i.e. 4 378 ha of total 9 451 ha of artificially regenerated forests). 
The state enterprise extended its cooperation with the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection 
of the Czech Republic, which is responsible for the management of protected landscape areas, nature reserves, 
and national nature monuments. Among other issues, the contract signed in October increased the number 
of nonintervention areas managed by Lesy ČR from eight to nine. Basic preconditions were created on these 
sites to conserve and regenerate the naturally developing forest ecosystems without any intentional human 
intervention. 
Throughout the year, foresters actively searched the focuses of bark beetle that might represent threat to the 
surrounding forests and destroyed them in time. Thanks to these activities, we managed to prevent serious pest 
gradation in most of the area. Among other bark beetle control measures, the enterprise installed 236 thousand 
cubic meters of trap trees and 49 thousand pheromone traps.  
In 2008, Lesy ČR generated a profit of CZK 461.4 million. The total timber harvest reached 8.2 million m3 and 
11.3 thousand ha of forests were regenerated. The planned annual felling was not exceeded despite the high share 
of salvage cutting.
With effect from 1 January 2009, Svatopluk Sýkora was appointed Director General of the state enterprise. 
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WichtiGste ereiGnisse des jahres 2008

Der Anfang des Jahres stand im Zeichen der Abschlüsse von mittelfristigen Verträgen für die Jahre 2008–2010 
mit den Zulieferern von forstwirtschaftlichen Arbeiten, die Ende des Jahres in 257 offenen Auswahlverfahren 
aus insgesamt 2 558 abgegebenen Angeboten ausgewählt wurden. Die tschechischen Wälder wurden am ersten 
Märzwochenende vom Wirbelsturm Emma heimgesucht. Dieser hat, vor allem in Südböhmen, in den Wäldern des 
Staatsunternehmens Lesy ČR über 2 Millionen Kubikmeter beschädigtes Holz hinterlassen. Das Staatsunternehmen 
hat im Rahmen des Kampfes gegen den Borkenkäfer eine Reihe von Präventivvorkehrungen getroffen. Noch vor der 
Schwärmzeit Ende April wurden mehr als 100 Tausend Kubikmeter Fänger verlegt und 40 Tausend Pheromonfänger 
installiert. 
Im Juni wurden zu 90 Prozent die Folgen des Wirbelsturmes Emma und weiterer kleinerer Stürme, die zu 
Jahresbeginn auftraten, beseitigt. Zum Monatsende wurde die Situation durch ein weiteres Unwetter in der 
Region Ostböhmen verschlechtert, das bis zu einer Million Kubikmeter Holz beschädigte. Im Zeitraum vom 
Juli bis September fand eine Aufsichtsprüfung des internationalen Zertifizierungssystems für die nachhaltige 
Bewirtschaftung in Wäldern PEFC in drei stichprobenartig ausgewählten Organisationseinheiten der Lesy ČR statt. 
Die Prüfung im Rahmen des weitverbreitetsten internationalen Zertifizierungssystems hat nachgewiesen, dass 
das Unternehmen in den staatlichen Wäldern auf eine über dem Standard liegende Art wirtschaftet und dass 
insbesondere der Steigerung der Biodiversität bei der Erneuerung der Wälder, der Nutzung der natürlichen Rodung 
beziehungsweise der Berücksichtigung des ästhetischen Wertes des Waldes beispielhafte Arbeit gewidmet wird. 
So hat zum Beispiel die Erneuerung des Waldes durch Laubbäume und Tannen 46 % der gesamten künstlichen 
Erneuerung (d.h. 4 378 ha von insgesamt künstliche erneuerten 9 451 ha) ausgemacht. 
Das Staatsunternehmen hat seine Zusammenarbeit mit der Agentur zum Schutz der Umwelt und der Natur 
der Tschechischen Republik erweitert, die Verwalter von geschützten Landschaftsgebieten, Naturreservaten 
und nationalen Naturdenkmälern ist. Der im Oktober unterzeichnete Vertrag hat unter anderem die Anzahl der 
unberührten Gebiete in den Wäldern, die von Lesy ČR verwaltet werden, von acht auf neun Prozent gesteigert. 
In diesen Lokalitäten werden die wesentlichen Voraussetzungen, für die Erhaltung und Erneuerung der natürlich 
sich entwickelnden Waldökosysteme, ohne jedwede gewollte Eingriffe des Menschen geschaffen. Dank der 
ganzjährlichen aktiven Suche nach Borkenkäferherden, die die umliegenden Wälder gefährden könnten und 
der darauf folgenden zeitgerechten Sanierung ist es gelungen, einer bedeutenden Gradation im Großteil des 
Gebietes vorzubeugen. Das Staatsunternehmen hat im Rahmen des Kampfes gegen den Borkenkäfer 236 Tausend 
Kubikmeter Fänger, 49 Tausend Pheromonfänger und weitere Schutzvorkehrungen installiert. Das Unternehmen 
Lesy ČR hat das Jahr 2008 mit einem wirtschaftlichen Nettoergebnis in Höhe von 461,4 Mio. CZK abgeschlossen. Die 
Gesamtnutzung betrug 8,2 Mio. m3 Holz, erneuert wurden 11,3 Tausend Hektar Wald. Trotz dem hohen Anteil an 
Zwangsnutzung, wurde der im Jahr geplante Holzeinschlag nicht überschritten. 
Mit Wirkung ab 1. Januar 2009 wurde Dipl. Ing. Svatopluk Sýkora zum Generaldirektor des Staatsunternehmens 
ernannt.
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principaLes acontecimientos deL 2008 

El comienzo del año estuvo marcado por la materialización de los contratos a medio plazo, que afectan el periodo 
de 2008 a 2010, con los proveedores de los servicios forestales seleccionados a finales del 2007 entre un total de 
2.558 ofertas presentadas en 257 procesos abiertos de contratación. El primer fin de semana del mes de marzo, los 
bosques checos sufrieron los efectos del vendaval Emma que a su paso dejó en los bosques de la empresa estatal 
Bosques ČR unos 2 millones de metros cúbicos de madera dañada, sobre todo en la región de Bohemia Sur. En 
el marco de las medidas paliativas de la plaga del escarabajo de corteza, la empresa estatal ha tomado algunas 
medidas preventivas. A finales de abril, con antelación a las fechas del inicio de su enjambrazón, se colocaron más 
de 100 mil metros cúbicos de trampillas y se instalaron 40 mil trampas químicas de feromonas. 
En junio se terminaron en un 90 % los trabajos de retirada de los efectos causados por el vendaval Emma y otros 
vendavales menores acaecidos al principio del año. A finales del mismo mes la situación se volvió a complicar 
a causa de nuevas calamidades que afectaron a la región de Bohemia Este causando daños a un millón de metros 
cúbicos de madera. 
La auditoria del sistema internacional de certificación de explotación sostenible de los bosques PEFC se realizó 
de julio a septiembre en tres unidades organizativas de la empresa Bosques ČR seleccionadas al azar. La auditoría 
del sistema de certificación de mayor implantación mundial ha probado que la explotación practicada por la 
empresa en los bosques del estado ha sido superior a la media, sobre todo por el esfuerzo en el incremento de la 
biodiversidad en la renovación de la masa forestal. Se dedica una atención especial al rejuvenecimiento natural de 
los bosques y a su valor estético. La renovación de los bosques con un incremento en un 46 % de la participación 
de especies caducifolias y abetos de mejor calidad mejora la resistencia de las maderas. Se trata de unas 4.378 Ha 
de un total de 9.451 Ha del bosque renovado artificialmente. La empresa Bosques ČR ha ampliado su colaboración 
con la Agencia Checa para la Protección de la Naturaleza y del Paisaje que administra los territorios protegidos, las 
reservas naturales y las zonas nacionales de valor natural excepcional. El convenio firmado el año pasado entre 
ambos organismos ha permitido incrementar de ocho a nueve el número de bosques que los Bosques ČR dejarán 
sin intervenciones. 
Estas localidades tendrán las condiciones básicas para una renovación y desarrollo naturales de los ecosistemas, sin 
intervención del hombre. Gracias a la activa y permanente labor en la búsqueda de los focos de reproducción de los 
escarabajos de corteza que pudieran amenazar a los bosques circundantes y su subsiguiente saneamiento se ha 
podido atajar dicho problema. La empresa estatal ha instalado 236 mil metros cúbicos de trampas y 49 mil trampas 
químicas de feromonas, además de tomar otras medidas. Bosques ČR terminaron el año 2008 con un beneficio 
neto de 461,4 millones de CZK. El volumen total de madera extraída ha sido de 8,2 millones de m3, se han renovado 
11.300 Ha de superficie forestal. A pesar de un alto porcentaje de extracción circunstancial de madera, no se ha 
 excedido el plan anual previsto. 
El Ing. Svatopluk Sýkora fue designado nuevo Director General de la empresa estatal, con efectos desde el 1 de 
enero de 2009 .
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