
V˘roãní zpráva • 2006
L e s y  â e s k é  r e p u b l i k y , s. p.



Chráníme
zelené bohatství

pro dal‰í generace



1
V˘roãní zpráva LâR 2006  Obsah

V˘voj základních ukazatelÛ  2
Profil státního podniku  3

Hlavní události roku 2006  7
Úvodní slovo  8

Orgány státního podniku  10
Zpráva o podnikatelské ãinnosti státního 

podniku a stavu jeho majetku  14
V˘rok auditora k v˘roãní zprávû  58
V˘rok auditora k úãetní závûrce  59

Úãetní závûrka 60
Pfiíloha k úãetní závûrce  63

Prohlá‰ení statutárního orgánu státního podniku 77
V˘klad pojmÛ a zkratek  78

Údaje o osobách odpovûdn˘ch za v˘roãní zprávu  79
Resumé  80

Identifikaãní a kontaktní údaje   84

Obsah



V˘voj      
základních 

ukazatelÛ 

Základní ukazatele 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006

V˘mûra lesních pozemkÛ (tis. ha) 1 396 1 378 1 367 1 362 1 339

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

TûÏba (tis. m3) 7 370 7 435 7 653 7 741 9 678

TûÏba m3/ha porostní plochy 5 6 6 6 7

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

V˘chova mlad˘ch lesních porostÛ (ha) 77 123 62 690 69 307 67 024 34 964

V˘nosy celkem (mil. Kã) 6 751 5 883 5 801 7 340 13 936

V˘nosy z provozní ãinnosti (mil. Kã) 5 790 5 065 4 961 6 498 10 531

Náklady celkem (mil. Kã) 6 469 5 733 5 332 6 922 12 278

Náklady provozní ãinnosti (mil. Kã) 5 570 5 014 4 731 5 775 8 403

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

Pfiidaná hodnota (mil. Kã) 1 888 1 230 1 787 2 229 3 555

HV po zdanûní (mil. Kã) 282 150 469 418 1 658

Bilanãní suma (mil. Kã) 65 801  65 854  66 097  67 026  69 092

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

ObûÏná aktiva (mil. Kã) 5 242  4 542  4 957  5 840  7 213

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

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

Cash flow z provozní ãinnosti (mil. Kã) -876  660  701  1 903  227

Cash flow z investiãní ãinnosti (mil. Kã) -639  -640  -704  -561  -417

Poãet zamûstnancÛ 3 526  3 452  3 436  3 433  3 524

Poznámka: 
V‰echny údaje ve v˘roãní zprávû jsou zpracovány podle metodik v˘kaznictví platn˘ch pro rok 2006. Z dÛvodu srovnatelnosti jsou data
z minul˘ch let pfiepoãítána podle tûchto platn˘ch metodik.
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Profil 
státního 

podniku

Základní ustanovení

1. Právnická osoba

Lesy âeské republiky, s.p. (dále jen LâR nebo Lesy âR), byly zaloÏeny zakládací listinou Ministerstva zemûdûlství âeské republiky 
ã. j. 6677/91-100 ze dne 11. 12. 1991 jako státní podnik podle zákona ã. 111/1990 Sb., o státním podniku. Na základû rozhodnutí
zakladatele – Ministerstva zemûdûlství âeské republiky – ã. j. 3217/97-1000 ze dne 12. 8. 1997 byla provedena zmûna zakládací listiny
státního podniku Lesy âeské republiky podle § 20 odst. 1 zákona ã. 77/1997 Sb., o státním podniku, zmûna zapsána dne 22. 9. 1997 
do obchodního rejstfiíku. Státní podnik Lesy âeské republiky je zapsán v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m soudem v Hradci Králové
v oddílu A XII, vloÏka 540, s identifikaãním ãíslem (Iâ) 42196451; den zápisu 1. 1. 1992. DIâ CZ42196451.

2. Obchodní jméno: Lesy âeské republiky, s.p.

3. Právní forma: státní podnik

4. Sídlo: Hradec Králové 8, Pfiemyslova ã. 1106, PSâ 501 68

5. Hlavní pfiedmût podnikání

– v˘kon práva hospodafiit k lesÛm, které jsou ve vlastnictví âR (dále i státu), k nimÏ mají Lesy âeské republiky, státní podnik, právo
hospodafiit,

– v˘kon práva hospodafiit k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, kter˘ je ve vlastnictví státu a byl svûfien k plnûní jeho úkolÛ,
a k provozování podnikatelské ãinnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovûdnost,

– v˘kon ve‰ker˘ch vlastnick˘ch práv k majetku, ke kterému má státní podnik právo hospodafiit, s podmínkou souhlasu zakladatele pfii
právních úkonech s urãen˘m majetkem a souhlasu dozorãí rady v rozsahu daném zakladatelem v jednacím fiádu dozorãí rady u ostatního
majetku,

– ãinnost odborného lesního hospodáfie,
– v˘kon ochranné sluÏby v lesích.

6. Ostatní pfiedmût podnikání (ãinnosti)

Ostatní pfiedmût podnikání je uveden v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m soudem v Hradci Králové, kde v oddílu A XII, 
vloÏka 540, je zapsán úpln˘ pfiedmût podnikání státního podniku Lesy âeské republiky. 

Ostatní pfiedmût podnikání je podle potfieb podniku operativnû aktualizován.

7. Zásady hospodáfiské ãinnosti

Lesy âeské republiky, s.p., plánují a realizují lesnické ãinnosti tak, aby byl vytvofien optimální vztah mezi plnûním v‰ech funkcí lesÛ 
obhospodafiovan˘ch LâR a trÏním ekonomick˘m prostfiedím. VyuÏívají k tomu principÛ trvale udrÏitelného hospodafiení v lesích, které je
pfiedpokladem trvalé produkce kvalitní dfievní hmoty, pfii respektování a rozvíjení v‰ech ostatních, zejména mimoprodukãních funkcí lesÛ.

Plánování a provádûní ãinností v lesích smûfiuje k zabezpeãení trvalého souladu mezi potfiebou, tvorbou a vyuÏitím vlastních finanãních
prostfiedkÛ a k co nejhospodárnûj‰ímu vyuÏití úãelov˘ch pfiíspûvkÛ ze státního rozpoãtu a z jin˘ch zdrojÛ. Tûmto základním principÛm se
trvale pfiizpÛsobuje konkrétní náplÀ pfiedmûtu ãinnosti LâR i jejich organizaãní uspofiádání.
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Historie

LâR byly zaloÏeny rozhodnutím zakladatele k 1. 1. 1992 zakládací listinou Ministerstva zemûdûlství âeské republiky (ã. j. 6677/91-100 ze
dne 11. 12. 1991). Na základû rozhodnutí zakladatele ze dne 12. 8. 1997 (ã. j. 3217/97-1000) byla zapsána zmûna zakládací listiny podle
§ 20 odst. 1 zákona ã. 77/1997 Sb., o státním podniku.

Dne 24. 8. 2000 byla pod ã. j. 593/2000-5000 vydána Instrukce Ministerstva zemûdûlství k postupu pfii posuzování Ïádostí o udûlení
pfiedbûÏného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu. Pod stejn˘m ãíslem jednacím byl udûlen PfiedbûÏn˘ souhlas Ministerstva
zemûdûlství k právním úkonÛm, kter˘mi se nakládá s lesy ve vlastnictví státu. Ministr zemûdûlství vydal dne 25. 9. 2000 Pfiíkaz ã. 8/2000
(ã. j. 1580/2000-5030) k realizaci ustanovení § 16 odstavce 17 zákona ã. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znûní, pokud jde
o udûlování souhlasu k nakládání s urãen˘m majetkem LesÛ âeské republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové.

Organizaãní uspofiádání

1. Generální fieditel

V ãele LâR je generální fieditel, kter˘ jako statutární orgán fiídí státní podnik, odpovídá za jeho ãinnost a jedná jeho jménem ve v‰ech vûcech.

Generálního fieditele jmenuje a odvolává z funkce ministr zemûdûlství.

Generální fieditel jmenuje a odvolává své zástupce, ktefií ho v dobû jeho nepfiítomnosti zastupují v plném rozsahu jeho práv a povinností,
a stanoví pofiadí, ve kterém jej zastupují. 

1.1. Dále jmenuje a odvolává dal‰í zamûstnance, jejichÏ pracovní pomûr lze zaloÏit jmenováním, ve funkcích:

– fieditel závodu,
– fieditel krajského inspektorátu,
– lesní správce,
– vedoucí správy tokÛ.

2. Vedení podniku

2.1. Vedení podniku tvofií zamûstnanci LâR, ktefií zastávají tyto funkce:

– generální fieditel, 
– ekonomick˘ fieditel,
– v˘robnû-technick˘ fieditel,
– obchodní fieditel,
– fieditel strategie a vnûj‰ích vztahÛ.

2.2. Zásady rozhodování

Generální fieditel rozhoduje o v‰ech záleÏitostech podniku, pokud nejsou vyhrazeny zákonem do pÛsobnosti zakladatele. V otázkách
vymezen˘ch zákonem o státním podniku a statutem podniku rozhoduje po vyjádfiení ãi souhlasu zakladatele a dozorãí rady. 

Vedení podniku je poradním orgánem generálního fieditele.

Zástupci generálního fieditele jej zastupují v dobû jeho nepfiítomnosti v pofiadí stanoveném generálním fieditelem.
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3. Struktura LâR

LâR se ãlení na ¤editelství LâR a podfiízené organizaãní jednotky LâR, kter˘mi jsou lesní závody, semenáfisk˘ závod, správy tokÛ
a krajské inspektoráty LâR, jímÏ jsou dále podfiízeny lesní správy.

Organizaãní struktura LâR k 31. 12. 2006 

V˘voj poãtu organizaãních jednotek

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

KI 17 17 17 17 17 13 13 13
LS 87 87 85 85 85 85 80 78
LZ, SZ 6 6 6 6 6 6 6 6
ST 6 6 6 7 7 7 7 7
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¤editelství LâR

Krajské inspektoráty (KI) 13

Lesní správy (LS) 78

Lesní závody (LZ) 5 Semenáfisk˘ závod (SZ) 1 Správy tokÛ (ST) 7

Pfietáãení kmene pomocí hákÛ (K. Gayer, H. Mayr, Die Forstbenutzung, 1909).



¤editelství LâR

¤editelství LâR (¤ LâR) zabezpeãuje funkce spojené s právní subjektivitou LâR a jednotné lesnické a ekonomické fiízení LâR.

¤ LâR pfiímo fiídí krajské inspektoráty LâR, lesní závody, semenáfisk˘ závod a správy tokÛ.

¤ LâR se ãlení na úseky. Úseky se ãlení na odbory, které se dále mohou ãlenit na oddûlení. 

Úseky a odbory v rozsahu své pÛsobnosti fiídí a usmûrÀují podfiízené organizaãní jednotky.

A. Úseky a odbory ¤ LâR k 30. 6. 2007

K zabezpeãení odborn˘ch funkcí ¤ LâR slouÏí úseky, v jejichÏ ãele stojí generální fieditel, ekonomick˘ fieditel, v˘robnû-technick˘ fieditel,
obchodní fieditel, fieditel strategie a vnûj‰ích vztahÛ.

Ekonomick˘ fieditel, v˘robnû-technick˘ fieditel, obchodní fieditel, fieditel strategie a vnûj‰ích vztahÛ jsou jmenováni a odvoláváni
generálním fieditelem; jako zástupci generálního fieditele jsou zapsáni v obchodním rejstfiíku.

V‰echny úseky a odbory ¤ LâR v mezích sv˘ch pÛsobností vzájemnû spolupracují pfii plnûní úkolÛ LâR a pfii zabezpeãování jejich poslání.

1. Úsek generálního fieditele:

– kanceláfi generálního fieditele, 
– odbor vnitfiního auditu a kontroly, 
– odbor informaãních a komunikaãních technologií,
– odbor právní. 

2. Úsek ekonomického fieditele:

– odbor lidsk˘ch zdrojÛ,
– odbor úãetnictví,
– odbor financování.

3. Úsek v˘robnû-technického fieditele:

– odbor lesního hospodáfiství a ochrany pfiírody,
– odbor hospodáfiské úpravy lesa,
– odbor investic,
– odbor majetku,
– odbor vodního hospodáfiství,
– odbor projekãních ãinností.
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4. Úsek obchodního fieditele:

– odbor obchodních vztahÛ,
– odbor podpory prodeje.

5. Úsek fieditele strategie a vnûj‰ích vztahÛ:

– odbor strategie a speciálních projektÛ,
– odbor managementu nákupu,
– odbor strategick˘ch anal˘z a rozvoje,
– odbor vnûj‰ích vztahÛ.



Hlavní události 
roku 2006

– V˘sledky hospodafiení LâR se v roce 2006 v˘znamnû zlep‰ily. V˘nosy dosáhly v˘‰e 13 936 mil. Kã, coÏ znamená nárÛst o 90 %
a hospodáfisk˘ v˘sledek 1 658 mil. Kã, kter˘ oproti roku 2005 stoupl o 1 240 mil. Kã. Souvisí to zejména se zavedením obchodu ve
vlastní reÏii a pfiesunem ãásti tûÏeb z roku 2007 na konec roku 2006, proto není srovnání s pfiedchozími roky zcela soumûfiitelné.

– V roce 2006 do‰lo k podstatné zmûnû obchodní politiky LâR. V˘raznû se zv˘‰il vlastní prodej a nebylo – na rozdíl od pfiedchozích let –
dodáváno Ïádné dfiíví koncov˘m zpracovatelÛm od smluvních partnerÛ v reÏimu tzv. „zpûtného odkupu“. 

– V˘‰e uvedené hodnoty pfiedstavují prÛmûrné zpenûÏení dfiíví dodaného koncov˘m odbûratelÛm – 1 348 Kã/m3 (LZ – 1 297 Kã/m3

a u LS – 1 363 Kã/m3). PrÛmûrné zpenûÏení dfiíví u prodeje smluvním partnerÛm bylo 840 Kã/m3.

– Oprávnûnost zvolené cesty vlastního obchodu a jeho vliv na zlep‰ení hospodáfiského v˘sledku nejlépe dokumentuje porovnání ãistého
prÛmûrného zisku (trÏby sníÏené o pfiímé náklady) rÛzn˘ch typÛ prodeje dfiíví. U prodeje koncov˘m odbûratelÛm bylo dosaÏeno ãistého
zisku 863 Kã na takto prodan˘ m3 proti 485 Kã/m3 pfii klasickém prodeji smluvním partnerÛm. Zavedením vlastního prodeje koncov˘m
odbûratelÛm se LâR podafiilo proti dfiívûj‰ímu zpÛsobu prodeje z kaÏdého takto prodaného m3 získat navíc 378 Kã.

– V roce 2006 bylo u LâR historicky vytûÏeno nejvíce dfieva od jejich zaloÏení – 9 678 tis. m3, coÏ bylo zpÛsobeno jak v˘razn˘m nárÛstem
nahodil˘ch tûÏeb zpÛsoben˘ch snûhovou kalamitou na poãátku roku, tak pfietûÏením dfiíví v souvislosti s oãekávan˘mi problémy pfii
podpisech smluv na zaãátku roku 2007.

– V rámci Programu 2000 – zaji‰Èování cílÛ vefiejného zájmu u LâR byly pro zachování mimoprodukãních funkcí lesa provedeny práce
v celkové hodnotû 23,105 mil. Kã.

– V prÛbûhu roku 2006 byly podepsány dohody s Agenturou na ochranu pfiírody a krajiny t˘kající se dal‰ích dvou bezzásahov˘ch území –
lokality Kostelecké bory v CHKO Kokofiínsko (51,2 ha) a lokality KleÈ v CHKO Blansk˘ les (38,3 ha). 

– LâR v roce 2006 zahájily pilotní projekt na cílenou produkci biomasy z plantáÏí rychle rostoucích dfievin. V plánu je v roce 2007
osázení 8 ha, v roce 2008 30 ha a v následujících letech min. 50 ha. Produkce biomasy a produkty z ní se nepochybnû stanou dal‰í 
obchodovatelnou komoditou v podmínkách LâR.

– LâR získaly v roce 2006 certifikát systému managementu jakosti ISO 9001:2000 a spotfiebitelského fietûzce lesních produktÛ 
CFCS 1004:2005.

– Evropská komise a Úfiad pro hospodáfiskou soutûÏ se jednoznaãnû vyslovily, Ïe LâR jsou vefiejn˘m zadavatelem podle zákona 137/2006 Sb.,
o zadávání vefiejn˘ch zakázek. Podle tohoto zákona byly 6. 10. 2006 vypsány jednoroãní tendry na práce v lesích (zru‰ené v dÛsledku
kalamity Kyrill 5. 3. 2007).
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Úvodní slovo  

VáÏení pfiátelé,

rok 2006 ukázal, Ïe Lesy âR patfií k nejúspû‰nûj‰ím podnikÛm âeské republiky, a to jak ekonomicky, tak spoleãensky. Právní komplikace,
které se táhly cel˘m rokem 2006, pfiedznamenaly zásadní zmûny, vedoucí ke zv˘‰ení efektivity hospodafiení podniku LâR. Podnik se nyní
pou‰tí do zásadního experimentu, kter˘ zhodnotí dva rozdílné zpÛsoby hospodafiení, pomineme-li hospodafiení ve vlastní reÏii.

Dlouhodobá strategie podniku vede k v˘raznému nav˘‰ení profitu vlastníka, tedy státu. Plány a strategie v‰ak samy o sobû nestaãí.
Schopnost jakékoli organizace pfiekonávat problémy je totiÏ dána jedin˘m: lidmi, ktefií ji tvofií, jejich kvalitou a nasazením. Jsem
pfiesvûdãen, Ïe Lesy âR mají celou fiadu kvalitních odborníkÛ s dlouhodob˘mi zku‰enostmi a vûdomím, Ïe pracují nejen pro podnik
s nezamûnitelnou identitou a obrovskou vefiejnou odpovûdností, ale i pro znaãnou ãást na‰eho spoleãného Ïivotního prostfiedí, pro les.
Práce lesníka je pro mnohé více neÏ pouh˘m zamûstnáním, je celoÏivotním posláním.

Lesy âR dnes mohou b˘t bohuÏel mnoh˘mi vnímány jako ponûkud labilní subjekt. Je to v‰ak dáno nikoli nejistotou lesníkÛ, ale
nejistotou legislativní. Praktická fie‰ení jsou nasnadû, av‰ak uvést je v praxi je mnohem sloÏitûj‰í, neÏ se zdá. Neznamená to v‰ak ani
v nejmen‰ím, Ïe je nutné rezignovat, pfiekáÏky jsou v˘zvou, nikoli k nepfiekonání.

Pro nápravu vzniklého stavu, zaji‰tûní skuteãnû systémového fie‰ení a kontinuálního i kvalitního hospodafiení jsou v souãasné dobû tfieba
dva zásadní kroky. Jde pfiedev‰ím o urãení zadání podniku a z nûj vycházejícího souladu s vefiejn˘m zájmem.
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Lesnická zakázka zahrnuje nejen tûÏební práce, nákup dfiíví a pûstební práce ze strany dodavatele sluÏby, ale i prodej vyrobeného
obchodního sortimentu z ãásti dfiíví vytûÏeného dodavateli. Klíãov˘mi parametry musí b˘t nevyhnutelnû garance kvality provádûn˘ch
lesnick˘ch ãinností, celková efektivnost systému, symetrie pfii rozdûlení kompetencí a odpovûdností úãastníkÛ systému, zaji‰tûní pfiimûfiené
stability podnikatelského prostfiedí pfii zachování zdravého konkurenãního prostfiedí a v neposlední fiadû dÛsledné respektování platné
legislativy. Souãasnû je nezbytné vûnovat maximální pozornost ochranû a obnovû národního lesního bohatství, a to nejen z hlediska
ekonomického, ale i z pohledu spoleãenského a ekologického. V této souvislosti se jedná zejména o postupnou implementaci soustavy
progresivních metod a principÛ moderní lesnické politiky ‰etrné k okolní pfiírodû jako základního pfiedpokladu dal‰ího dlouhodobého
zkvalitÀování stavu ãesk˘ch lesÛ na jedné stranû a o nastavení optimálního modelu fiízení, jenÏ umoÏní efektivní hospodafiení, zaji‰Èující
nejen potfiebn˘ objem investic do lesa samotného, ale i odpovídající úroveÀ finanãních v˘nosÛ na krytí provozu státního podniku (vãetnû
pozitivní motivace jeho zamûstnancÛ), na stranû druhé. V dal‰ím období budou Lesy âR i nadále podporovat tvorbu ochrann˘ch zón
a bezzásahov˘ch oblastí v tûch pfiípadech, kdy je tfieba chránit jedineãnost dotãen˘ch lokalit a zachovat biodiverzitu cenn˘ch pfiírodních
systémÛ.

Nezb˘vá nám neÏ v‰echny zásadní problémy úspû‰nû pfieklenout, tû‰it se z odstranûn˘ch nedostatkÛ, a pfiedev‰ím z dosaÏen˘ch úspûchÛ.

Na závûr mi dovolte upfiímnû podûkovat v‰em za odvedenou práci v roce 2006, v‰em partnerÛm za spolupráci a také popfiát hodnû
spoleãn˘ch úspûchÛ v roce 2007.

Ing. Jifií Holick˘
generální fieditel
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Orgány státního 
podniku

Statutární orgán k 30. 6. 2007

Ing. Jifií Holick˘ 
generální fieditel

Zástupci statutárního orgánu k 30. 6. 2007

Ing. Vladimír Dolejsk˘, Ph.D. 
v˘robnû-technick˘ fieditel

Ing. Milu‰e Kadefiávková 
ekonomick˘ fieditel

Ing. Bohumil Kos 
obchodní fieditel

Generální fieditel LesÛ âeské republiky, s.p., odvolal k 18. 6. 2007 
z funkce fieditele strategie a vnûj‰ích vztahÛ Ing. Vladimíra ¤iháka, 
kter˘ tuto pozici zastával od 13. 2. 2007.

Statutární orgán k 31. 12. 2006

Ing. Franti‰ek Koníãek 
generální fieditel

Zástupci statutárního orgánu k 31. 12. 2006

RNDr. Vladimír Vesel˘
ekonomick˘ fieditel, 1. zástupce generálního fieditele

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
v˘robnû-technick˘ fieditel, 2. zástupce generálního fieditele

Ing. Václav Tfie‰tík
fieditel pro obchod, 3. zástupce generálního fieditele
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Dozorãí rada k 30. 6. 2007

Mgr. Pavel Drobil – pfiedseda
Ing. Viktor Bla‰ãák – 1. místopfiedseda
RNDr. Libor Ambrozek
Ing. Ladislav âesal
Ing. Jaromír Kfiíha
Libor Luká‰
Prof. Ing. Ludûk ·i‰ák, CSc.
Ing. Ladislav Tomá‰ek
Radek Vonka

Dozorãí rada k 31. 12. 2006

Roman Schindler – pfiedseda
Ing. Viktor Bla‰ãák – 1. místopfiedseda
JUDr. Milan Kováã – 2. místopfiedseda 
Ing. Jifií Jiránek 
Ing. Jaromír Kfiíha 
Libor Luká‰
Ing. Jan Smutn˘
Prof. Ing. Ludûk ·i‰ák, CSc.
Ing. Ladislav Tomá‰ek
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Lípa srdãitá – Tilia cordata (F. A. Roßmäßler, Der Wald, 1863).



Statutární orgán a jeho zástupci k 30. 6. 2007
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Ing. Jifií Holick˘ – generální fieditel

*1965 Ostrov nad Ohfií
Vzdûlání: 1978–1983: Gymnázium Liberec; 1983–1987: Lesnická
fakulta V·Z v Brnû
Praxe: 1987–1988: hajn˘ a technik, LZ Fr˘dlant v âechách, polesí
Bíl˘ potok; 1989–1990: technik na polesí, LZ Pfie‰tice; 1990–1996:
projektant, Ústav pro hospodáfiskou úpravu lesÛ, PlzeÀ; 1996–2000:
odborn˘ pracovník pro hospodáfiskou úpravu lesÛ, Lesy âR;
2000–2003: vedoucí národní inventarizace lesÛ, ÚHÚL Brand˘s nad
Labem; 2003–2004: fieditel poboãky ÚHÚL PlzeÀ; 2004–2007: fieditel
krajského inspektorátu Karlovy Vary LesÛ âR
Je Ïenat˘, má dva syny. Mezi jeho záliby patfií historie, myslivost
a cestování. 

Statutární orgán
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Ing. Vladimír Dolejsk˘, Ph.D. – v˘robnû-technick˘ fieditel

*1964 Moravsk˘ Krumlov
Vzdûlání: 1979–1983: Stfiední lesnická ‰kola Hranice na Moravû;
1983–1987: Lesnická fakulta V·Z v Brnû; 1993–1997: Doktorandské
studium Lesnická fakulta âZU v Praze
Praxe: 1992–1995: revírník, LS Znojmo, Lesy âR; 1995–1998:
zástupce oblastního inspektora, Oblastní inspektorát LesÛ âR Tfiebíã;
1998–2002: lesní správce, LS Telã, Lesy âR; 2002–2004: zástupce
lesního správce, LS Znojmo, Lesy âR; 2004–2005: analytik, zástupce
vedoucího odboru finanãního fiízení a strategie, generální fieditelství,
Lesy âR; 2005–2006: lesní správce, LS Telã, Lesy âR
StáÏe: 1995: Francie, ONF, INRA Nancy, INRA Bordeaux
Je Ïenat˘, má dceru a syna. K jeho zálibám patfií sport, literatura, váÏná
hudba.

Ing. Milu‰e Kadefiávková – ekonomick˘ fieditel

*1951 Pardubice
Vzdûlání: 1975: V·E Praha 
Praxe: 1975–1983: likvidátor, âeská spofiitelna; 1983–1989: ekonom,
Dynamo Pardubice; 1989–1990: programátor, analytik, Plynostav
Pardubice; 1990–1998: ekonomick˘ námûstek, Památkov˘ ústav
v Pardubicích; 1998–2000: ekonomick˘ pracovník, Geovap Pardubice;
2000–2004: vedoucí ekonomického odboru, Univerzita Pardubice;
2004–doposud: vedoucí odboru financování, Lesy âR
Je vdova, má dvû dospûlé dûti. Její záliby jsou: cestování, sport, ãetba.

Ing. Bohumil Kos – obchodní fieditel

*1967
Vzdûlání: Stfiední lesnická technická ‰kola v Písku; 1989: absolvent
Fakulty lesnické V·Z Brno
Praxe: 1989–1991: lesník, LZ JindfiichÛv Hradec, Jihoãeské státní
lesy; 1991–1992: referent obchodu, LZ JindfiichÛv Hradec;
1992–1996: ekonomick˘ fieditel, Lesy JindfiichÛv Hradec, a.s.;
1996–2000: generální fieditel, JCL-obchod, a.s.; 2001–2005:
obchodní fieditel, JCL-obchod, a.s.; 2005–2006: vedoucí odboru
obchodu, Lesy âR
StáÏe: 1998: Lesní hospodáfiství Nûmecko
Je Ïenat˘, má dceru a syna. Ve volném ãase se rád vûnuje sportu, ãetbû
a zahradû.

Zástupci statutárního orgánu



Zpráva 
o podnikatelské ãinnosti 

státního podniku 
a stavu jeho majetku

V˘sledky hospodafiení

Majetek

K 31. 12. 2006 mûla aktiva LâR hodnotu 69,1 mld. Kã. Dlouhodob˘ majetek dosahoval hodnoty 61,8 mld. Kã, z toho 53,1 mld. Kã
tvofiila hodnota pozemkÛ, pfieváÏnû lesních. Hodnota v‰ech pozemkÛ se zv˘‰ila o 213,3 mil. Kã, jejich podíl na celkové bilanãní sumû mírnû
poklesl a k 31. 12. 2006 ãinil 76,8 % (v roce 2005: 78,9 %, v roce 1995: 86,4 %). Celková bilanãní suma podniku se zv˘‰ila o 2 065,4 mil. Kã
(tj. o 3,1 %); bilanãní suma oãi‰tûná o hodnotu lesních pozemkÛ v roce 2006 vzrostla o 1 909,4 mil. Kã, tj. o 12,4 %.

Bilanãní suma (mil. Kã)

Rok 2004 2005 2006

Bilanãní suma 66 097 67 026 69 092
Hodnota lesních pozemkÛ 51 800 51 636 51 792
Bilanãní suma bez lesních pozemkÛ 14 297 15 390 17 300

Struktura aktiv k 31. 12. 2006 bez lesních pozemkÛ (mil. Kã)

Rok 2004 2005 2006

Aktiva celkem 14 297 15 390 17 300
Dlouhodob˘ majetek 9 264 9 471 9 991
Zásoby 140 180 235
Pohledávky 941 1 207 2 132
Krátkodob˘ finanãní majetek 3 876 4 452 4 846
âasové rozli‰ení 76 80 96

Struktura pasiv k 31. 12. 2006 bez lesních pozemkÛ (mil. Kã)

Rok 2004 2005 2006

Pasiva celkem 14 297 15 390 17 300
Základní kapitál 8 139 8 349 8 602
Kapitálové fondy 485 422 251
Fondy ze zisku, nerozdûlen˘ zisk 2 031 2 225 3 678
Rezervy 2 839 2 844 2 777
Závazky 726 1 465 1 912
âasové rozli‰ení 77 85 80
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Aktiva celkem (mil. Kã)

Meziroãní zmûna
Rok 2004 2005 2006 06 - 05 %

Aktiva celkem 66 097 67 026 69 092 2 066 3,1
Dlouhodob˘ majetek 61 064 61 107 61 783 676 1,1 
Nehmotn˘ DM – netto 136 144 163 19 13,2 
Hmotn˘ DM – netto 60 143 60 118 60 332 214 0,4 
z toho pozemky 53 036 52 879 53 092 213 0,4 

Dlouhodob˘ finanãní majetek 785 845 1 288 443 52,4 
ObûÏná aktiva 4 957 5 839 7 213 1 374 23,5 
Zásoby 140 180 235 55 30,6 
Dlouhodobé pohledávky 37 31 15 -16 -51,6 
Krátkodobé pohledávky 904 1 176 2 117 941 80,0 
Krátkodob˘ finanãní majetek 3 876 4 452 4 846 394 8,8 
âasové rozli‰ení 76 80 96 16 20,0 

V roce 2006 nedo‰lo k v˘raznûj‰ím zmûnám ve struktufie aktiv – mírnû vzrostla hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku;
z dÛvodu nav˘‰ení trÏeb narostla hodnota krátkodob˘ch pohledávek; celková hodnota finanãního majetku narostla o 837,3 mil. Kã
na 6 133,9 mil. Kã. Stále pokraãuje mírná tendence sniÏování podílu pozemkÛ (restituce). 

Pasiva celkem (mil. Kã)

Meziroãní zmûna
Rok 2004 2005 2006 06 - 05 %

Pasiva celkem 66 097 67 026 69 092 2 066 3,1 
Vlastní kapitál 62 455 62 632 64 323 1 691 2,7 
Základní kapitál 8 139 8 349 8 602 253 3,0 
Kapitálové fondy 52 286 52 058 52 043 -15 0,0 
Fondy ze zisku 1 561 1 807 2 020 213 11,8 
VH bûÏného roku 469 418 1 658 1 240 296,7 
Cizí zdroje 3 565 4 309 4 689 380 8,8 
Rezervy 2 839 2 844 2 777 -67 -2,4 
Závazky 726 1 465 1 912 447 30,5 
âasové rozli‰ení 77 85 80 -5 -5,9 

Hodnota vlastního kapitálu se mírnû nav˘‰ila. DÛvodem bylo, Ïe hodnota úbytkÛ (zejména z dÛvodÛ restitucí a náhrad a ãerpání fondÛ ze
zisku) byla vyrovnána v˘‰í pfiírÛstkÛ (zejména vygenerovan˘m ziskem). Nav˘‰ení základního kapitálu (resp. kmenového jmûní) je vztaÏeno
ke sníÏení fondÛ ze zisku, kdy v roce 2006 do‰lo k ãerpání fondu investiãního rozvoje (blíÏe ãást 8 Pfiílohy k roãní úãetní závûrce 2006).
Témûfi se nezmûnila hodnota rezerv. K v˘raznûj‰í zmûnû do‰lo u závazkÛ, které narostly pfiedev‰ím z dÛvodu nav˘‰ení splatné danû z pfiíjmÛ
a z dÛvodu nav˘‰ení realizace dfiíví ve vlastní reÏii (blíÏe v ãásti náklady).
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Náklady

Oproti roku 2005 do‰lo k meziroãnímu nárÛstu nákladÛ o 77,4 %. Pro meziroãní srovnání nákladÛ jsou ale jiÏ od roku 2004
neporovnatelné veliãiny nákladÛ na prodané zboÏí a nákladÛ v˘robní spotfieby. V prÛbûhu let 2004 aÏ 2006 se roz‰ifiovala realizace dfiíví ve
vlastní reÏii, coÏ se odrazilo v nákupu hotov˘ch sortimentÛ dfiíví úãtovan˘ch pfies zásoby dfiíví a v nárÛstu odbytov˘ch nákladÛ – postupnû
se navy‰ovaly náklady, které v pfiedchozích letech dosahovaly nulov˘ch nebo minimálních hodnot. V˘znamn˘ skok v roce 2005
zaznamenala splatná daÀ z pfiíjmÛ, jejíÏ v˘‰e byla v tomto roce ovlivnûna pfiedev‰ím pfieklasifikací tvorby rezervy na pûstební ãinnost; od
roku 2005 je rezerva na pûstební ãinnost tvofiena jako úãetní rezerva (podle shodn˘ch pravidel jako v pfiedchozích letech), aby se LâR
vyhnuly vázání finanãních prostfiedkÛ na relativnû nízko hodnocen˘ch vázan˘ch úãtech; daÀ z pfiíjmÛ v roce 2006 pak nezmûnila svou v˘‰i
z dÛvodu dosaÏení znaãného zisku. Osobní náklady vzrostly o 10,8 %.

Náklady celkem (mil. Kã)

Meziroãní zmûna
Rok 2004 2005 2006 06 - 05 %

Náklady celkem 5 332 6 922 12 278 5 356 77,4 
Náklady provozní ãinnosti 4 731 5 775 8 403 2 628 45,5 
Náklady na prodané zboÏí 4 26 530 504 1 938,5 
V˘konová spotfieba 2 859 3 978 5 939 1 961 49,3 
Osobní náklady 1 007 1 116 1 236 120 10,8 
Danû a poplatky 135 130 130 0 0,0 
Odpisy DM 395 406 423 17 4,2 
ZÛstatková cena prodaného DM a materiálu 37 44 77 33 75,0 
Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek 179 -3 -9 -6 200,0 
Ostatní provozní náklady 115 78 77 -1 -1,3 
Náklady finanãní ãinnosti 563 525 3 239 2 714 517,0 
DaÀ z pfiíjmÛ 38 622 636 14 2,3 

Úplné vlastní náklady vybran˘ch ãinností

Celkem mil. Kã Kã na 1 ha lesní pÛdy
Rok 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Pûstební ãinnost 2 329 2 158 2 065 1 704 1 585 1 526
Státní zakázky 25 21 40 18 16 30
Myslivost 144 154 144 105 113 107
Semenáfiství 46 47 67 33 34 49
Opravy cest a sváÏnic 414 472 614 303 347 453
ÚdrÏby DM 355 399 404 259 293 298
V˘kup dfieva 37 30 42 27 22 31
TûÏební náklady 861 1 865 3 686 630 1 370 2 723
Dfievafiská v˘roba 37 37 41 27 27 30
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Lov vysoké zvûfie uzavfiené v plachtách (H. V. Fleming, Der vollkommene deutsche Jäger, 1719).



Pfiímé náklady pûstební ãinnosti

Celkem mil. Kã Kã na 1 ha lesní pÛdy
Rok 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Celkem 1 620 1 572 1 620 1 185 1 154 1 197
Obnova lesa 538 529 545 393 388 403
Péãe o kultury 506 506 526 370 371 389
Profiezávky 126 109 103 92 80 76
Ochrana lesa 92 72 95 67 53 70
Hnojení a vápnûní 4 11 14 3 8 10
Jiná pûstební péãe 355 345 337 260 254 249

V˘nosy

Objem v˘nosÛ v roce 2006 vzrostl meziroãnû o 89,9 %. Stejnû jako u nákladÛ jsou z dÛvodu roz‰ífiení realizace dfiíví ve vlastní reÏii v˘nosy
za léta 2004 aÏ 2006 neporovnatelné; LâR realizují hodnotnûj‰í sortimenty neÏ v pfiedchozích letech, a to se odráÏí v nav˘‰ení trÏeb
z prodeje zboÏí a trÏeb za v˘kony.

V˘nosy celkem (mil. Kã)

Meziroãní zmûna
Rok 2004 2005 2006 06 - 05 %

V˘nosy celkem 5 801 7 340 13 936 6 596 89,9
V˘nosy z provozní ãinnosti 4 961 6 498 10 531 4 033 62,1
TrÏby z prodeje zboÏí 5 27 546 519 1 922,2
V˘kony 4 645 6 205 9 479 3 274 52,8
TrÏby z prodeje DM a materiálu 184 193 330 137 71,0
Ostatní provozní v˘nosy 127 73 176 103 141,1
V˘nosy z finanãní ãinnosti 838 842 3 405 2 563 304,4
TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ 540 505 3 189 2 684 531,5
V˘nosové úroky 17 19 24 5 26,3
Ostatní finanãní v˘nosy 281 318 192 -126 -39,6
Mimofiádné v˘nosy 2 0 0 0 0,0
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V˘sledky hospodafiení

V roce 2006 bylo dosaÏeno o 1 240 mil. Kã vy‰‰ího v˘sledku hospodafiení po zdanûní oproti roku 2005. V˘sledek hospodafiení po zdanûní
byl v˘raznû pozitivnû ovlivnûn nav˘‰enou tûÏbou dfiíví a zv˘‰en˘m zpenûÏením dfievní hmoty pfii prodeji. Pfii srovnání v˘sledkÛ
hospodafiení pfied zdanûním je v roce 2006 zfiejm˘ nárÛst v˘sledku hospodafiení o 296,7 %; v˘sledek hospodafiení pfied zdanûním dosáhl
rekordní v˘‰e za dobu existence podniku.

V roce 2006 podnik pokraãoval v pozitivním v˘voji let 2004 a 2005 a v pfiekonání recese roku 2003. Hlavní vliv na rekordní v˘sledek
hospodafiení mûlo v roce 2006 nav˘‰ení v˘nosÛ. Vzpamatování se z krizového propadu roku 2003 bylo na úrovni finanãních ukazatelÛ
rychlej‰í a intenzivnûj‰í neÏ pfii propadu v letech 1995 a 1996. Podnik z krize vy‰el silnûj‰í a po tfiech letech, v nichÏ se dostal na dno,
dosáhl nejvy‰‰í úrovnû ukazatelÛ rentability.

Na základû pozitivních v˘sledkÛ hospodafiení a ekonomické situace byl podniku pfiiznán nezávislou ratingovou agenturou Moody’s Investors
Service nejvy‰‰í dosaÏiteln˘ ratingov˘ stupeÀ Aaa.cz. Ratingov˘ v˘hled je stabilní, Moody’s Investor Servis konstatuje, Ïe se podniku
v uplynul˘ch letech dafiilo budovat flexibilní finanãní strukturu, aniÏ by musel vyuÏívat externího financování. 

V˘sledky hospodafiení za úãetní období (mil. Kã)

Meziroãní zmûna
Rok 2004 2005 2006 06 - 05 %

VH za úãetní období 469 418 1 658 1 240 296,7 
VH pfied zdanûním 507 1 040 2 295 1 255 120,7 
Provozní VH 230 723 2 128 1 405 194,3 
Finanãní VH 275 317 167 -150 -47,3 
Mimofiádn˘ VH 2 0 0 0 0,0 

Obchodní vztahy

Obchodní ãinnost v roce 2006 – prodej dfiíví koncov˘m zpracovatelÛm

V roce 2006 do‰lo k podstatné zmûnû obchodní politiky LâR. V˘raznû se zv˘‰il vlastní prodej na rozdíl od pfiedchozích let a nebylo
dodáváno Ïádné dfiíví koncov˘m zpracovatelÛm od smluvních partnerÛ v reÏimu tzv. „zpûtného odkupu“. Obchod byl zamûfien pfiedev‰ím
na tuzemské firmy.

V tomto roce do‰lo také k celkovému nárÛstu dodávek dfiíví, pfiedev‰ím v dÛsledku ukonãení smluv na komplexní lesnické práce 
s podnikatelsk˘mi subjekty k 31. 12. 2006 a k vyhlá‰en˘m tendrÛm podle zákona o vefiejn˘ch zakázkách na rok 2007, kdy LâR zadaly
v pfiedstihu tûÏbu dfieva (7 %) z projektÛ roku 2007. Tímto opatfiením se mûlo pfiedejít oãekávan˘m v˘padkÛm v zásobování u domácích
odbûratelÛ, ktefií se obávali nedostatku dodávek surového dfiíví v 1. ãtvrtletí 2007.

Státní podnik LâR nadále podle dfiíve i novû uzavfien˘ch smluv prodával smluvním partnerÛm (dle typu tûchto smluv) surové dfiíví
„nastojato“ u „pnû“ nebo na „OM“ v celkovém objemu 6 398 tis. m3 – tj. 66,8 % z ve‰keré tûÏby dfieva u LâR.

LâR v roce 2006 zavedly vlastní obchod s koncov˘mi zpracovateli dfieva také prostfiednictvím LS. Proti pfiedchozím letÛm tak realizovaly
prodej dfiíví koncov˘m zpracovatelÛm nejen pfiímo fiízené závody. Celková v˘‰e vlastního obchodu LâR pfiedstavovala 3 169 tis. m3

(32,2 % z celkové tûÏby dfieva u LâR).
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âást z objemu vlastního prodeje (1 235 tis. m3) byla prodávána prostfiednictvím HLDS, kde v˘znamn˘ podíl (399 tis. m3) pfiedstavoval
obchod na vefiejn˘ch trzích prostfiednictvím Komoditní burzy. 

Dále LâR sjednávaly v˘kup hmoty pro vlastní dodávky od smluvních partnerÛ a ostatních vlastníkÛ lesa. Na LS a LZ se vykoupilo 
139 tis. m3 a na P¤ LâR byly sjednány smlouvy na 485 tis. m3, z ãehoÏ bylo 375 tis. m3 vlákninov˘ch sortimentÛ a 110 tis. m3

kulatinov˘ch. Vykoupené dfiíví bylo dÛleÏit˘m zdrojem pro dodávky. Pomáhalo plnit dlouhodobé smlouvy v˘znamn˘ch odbûratelÛ LâR
a v˘raznû nahradilo nedostatek vlastních zdrojÛ.

Pfiínos vlastní obchodní ãinnosti lze doloÏit hospodáfisk˘m v˘sledkem celého podniku, kdy se pozitivnû projevil dÛsledek nejen vlastní
obchodní ãinnosti, ale do‰lo k vût‰í informovanosti na‰ich pracovníkÛ o v˘‰i a v˘voji cen, coÏ se projevilo zlep‰ením pozice LâR pfii
cenov˘ch jednáních se smluvními partnery. 

Oprávnûnost zvolené cesty vlastního obchodu a jeho vliv na zlep‰en˘ hospodáfisk˘ v˘sledek nejlépe dokumentuje porovnání ãistého
prÛmûrného zisku (trÏby sníÏené o pfiímé náklady) rÛzn˘ch typÛ prodeje dfiíví. U prodeje koncov˘m odbûratelÛm bylo dosaÏeno ãistého
zisku 863 Kã na takto prodan˘ m3 proti 485 Kã/m3 pfii klasickém prodeji smluvním partnerÛm. Zavedením vlastního prodeje koncov˘m
odbûratelÛm se LâR podafiilo proti dfiívûj‰ímu zpÛsobu prodeje z kaÏdého takto prodaného m3 získat navíc 378 Kã. 

LâR v roce 2006 zahájily pilotní projekt na cílenou produkci biomasy z plantáÏí rychle rostoucích dfievin. V plánu je v roce 2007 osázení
8 ha, v roce 2008 30 ha a v následujících letech min. 50 ha. Produkce biomasy a produkty z ní se nepochybnû stanou dal‰í obchodovatelnou
komoditou v podmínkách LâR.

Obchod LâR v roce 2006 s koncov˘mi odbûrateli lze shrnout do následn˘ch ãísel:

Celkov˘ objem realizovan˘ prodejem dfiíví LâR (vãetnû HLDS) ãinil 3 168 522 m3 dfiíví, z toho 697 864 m3 patfiilo LZ a 2 470 658 m3 LS. 

Celkovû tak dosaÏené trÏby odpovídaly 4 272 348 tis. Kã, u dodávek z LZ 904 791 tis. Kã a u LS 3 367 557 tis. Kã. 

V˘‰e uvedené hodnoty pfiedstavují prÛmûrné zpenûÏení dfiíví dodaného koncov˘m odbûratelÛm ve v˘‰i 1 348 Kã/m3, u LZ 1 297 Kã/m3

a u LS 1 363 Kã/m3.

PrÛmûrné zpenûÏení dfiíví u prodeje smluvním partnerÛm pfiedstavovalo 840 Kã/m3.

Závislost zpenûÏení dfiíví na objemu prodeje dfiíví ve vlastní reÏii LâR 

DosaÏené prÛmûrné zpenûÏení pfiedstavuje váÏen˘ prÛmûr ze zpenûÏení u smluvních partnerÛ a koncov˘ch odbûratelÛ.
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Modfiín opadav˘ – Larix decidua (F. A. Roßmäßler, Der Wald, 1863).



Lesnické hospodafiení

Genofond lesních dfievin

Zachování a obnova genofondu lesních dfievin spolu se zv˘‰ením druhové rozmanitosti lesÛ je jednou z v˘znamn˘ch priorit trvale
udrÏitelného hospodafiení LâR. V tomto smyslu LâR naplÀují jiÏ sedm˘m rokem „Koncepci zachování a reprodukce genov˘ch zdrojÛ
lesních dfievin u LâR pro období 2000–2009“.

Aktuální stav genov˘ch zdrojÛ obhospodafiovan˘ch LâR v roce 2006 je uveden v následující tabulce.

Stav genov˘ch zdrojÛ obhospodafiovan˘ch LâR v roce 2006

Genové zdroje Poãet (ks) V˘mûra (ha)

Genové základny 168 81 818
Selektované zdroje (A, B) – 70 440
Identifikované zdroje (C) – 56 300
Semenné sady, smûsi klonÛ 101 247
Rodiãovské stromy, klony 4 641 –

Lesní semenáfiství

Stav provozních zásob suroviny a semen pro obnovu lesa nejv˘znamnûj‰ích lesních dfievin je uveden v následující tabulce. 

Provozní zásoby suroviny a semen LâR k 31. 12. 2006 

Surovina Semeno
Dfievina MnoÏství (kg) MnoÏství (kg)

SM 14 105 4 487
BO 515 1 175
MD 1 467 397
JD 21 111 3 373
BK 5 329 16 193

K uchování genofondu hodnotn˘ch populací lesních dfievin doplÀují LâR Banku lesních semen nejkvalitnûj‰ími oddíly semen
regionálních populací. Stav zásob semen skladovan˘ch druhÛ dfievin v Bance LâR k 31. 12. 2006 je uveden v následující tabulce.

Banka lesních semen, zásoby k 31. 12. 2006 LâR

Dfievina Poãet oddílÛ MnoÏství v kg

SM 55 292
BO 33 50
MD 1 1,7
JD 0 0
BRP 1 0,6

Semenná úroda v sezonû 2005/2006 byla u buku a jedle silná, u smrku slabá aÏ stfiední, u borovice a modfiínu stfiední. 
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Lesní ‰kolkafitví

Sadební materiál odebírají LâR od povûfien˘ch pûstitelÛ LâR, se kter˘mi mají uzavfienou Smlouvu o dodrÏování podmínek pfii pûstování
sadebního materiálu urãeného pro lesy obhospodafiované LâR. Smlouva pro LâR pfiedstavuje vlastní nástroj kontroly kvality pÛvodu
a kvality reprodukãního materiálu a je dÛslednû vyhodnocována se zamûfiením na prokazatelnost kontrolovan˘ch údajÛ. Trend v˘voje
poãtu povûfien˘ch pûstitelÛ LâR k 31. 12. od roku 1996 aÏ po rok 2006 je uveden v následující tabulce.

V˘voj poãtu povûfien˘ch pûstitelÛ LâR v posledních deseti letech k 31. 12.

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Poãet 220 212 211 190 184 172 157 159 161 162

Pûstování lesÛ

Pûstování lesÛ ve správû LesÛ âeské republiky, s.p., i nadále vycházelo ze zásad státní lesnické politiky a trvale udrÏitelného hospodafiení. 

V˘voj holiny v porovnání s v˘mûrou porostní pÛdy

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

V˘mûra porostní pÛdy (tis. ha) 1 391 1 371 1 351 1 343 1 333 1 325 1 321
Holina k 31. 12. (ha) 11 084 10 295 10 335 11 296 10 947 11 408 12 068
Holina k 31. 12. (%) 0,80 0,75 0,76 0,84 0,82 0,86 0,91

Podíl jehliãnat˘ch a listnat˘ch dfievin na umûlé obnovû lesa

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Jehliãnaté (ha) 6 629 6 075 5 609 5 461 6 091 5 718 5 850
z toho jedle (ha) 556 589 468 488 490 449 423

Jedle – % z umûlé obnovy 5,11 5,95 5,22 5,56 5,10 4,90 4,55
Listnaté (ha) 4 249 3 819 3 357 3 309 3 525 3 437 3 442
Listnaté – % z umûlé obnovy 39,06 38,60 37,45 37,73 36,66 37,54 37,04
Listnáãe a jedle (%) 44,17 44,55 42,67 43,30 41,76 42,45 41,59

V roce 2006 byl (obdobnû jako v pfiedchozích letech) podíl melioraãních a zpevÀujících dfievin pfii umûlé obnovû lesa v˘raznû vy‰‰í neÏ
minimální podíl MZD stanoven˘ zákonn˘mi pfiedpisy.
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V˘voj podílu pfiirozené obnovy na první obnovû

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

První obnova celkem (ha) 11 123 10 450 9 809 10 185 11 201 10 410 10 092
Pfiirozená obnova (ha) 1 981 2 444 2 471 2 743 3 082 2 406 2 300
Pfiirozená obnova (%) 17,80 23,39 25,19 26,93 27,51 23,11 22,79

V roce 2006 do‰lo k úbytku podílu první pfiirozené obnovy na celkové obnovû lesa oproti letÛm 2002–2005. 

Vybrané ukazatele hospodafiení

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Holina k 31. 12. (ha) 11 084 10 295 10 335 11 296 10 947 11 408 12 068
Holina z tûÏby (ha) 8 741 8 125 8 202 8 177 9 086 9 831 9 495
Umûlá obnova (ha) 10 878 9 894 8 966 8 770 9 143 9 155 9 292
Pfiirozená obnova (ha) 1 981 2 444 2 471 2 743 3 082 2 406 2 300
Obnova celkem (ha) 12 859 12 338 11 437 11 513 12 225 11 562 11 592
Profiezávky (ha) 25 703 25 558 22 867 23 797 21 006 20 379 18 491
Probírky (ha) 64 260 62 218 54 256 38 893 48 301 46 645 42 978
TûÏba dfiíví (tis. m3) 6 843 6 933 7 370 7 435 7 653 7 741 9 677

z toho nahodilá (tis. m3) 1 598 1 215 2 066 4 034 2 606 2 061 4 398
Podíl nahodilé tûÏby (%) 23,4 17,5 28,0 54,3 34,1 26,62 45,44
TûÏba (m3) na 1 ha porostní pÛdy 4,92 5,06 5,45 5,54 5,70 5,84 7,35

V roce 2006 bylo u LâR historicky vytûÏeno nejvíce dfieva od jejich zaloÏení. RovnûÏ do‰lo v roce 2006 k v˘raznému nárÛstu nahodil˘ch
tûÏeb zpÛsoben˘ch snûhovou kalamitou na poãátku roku. 

Vybrané ukazatele hospodafiení na 1 000 ha lesa

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Holina k 31. 12. (ha) 7,97 7,40 7,65 8,19 8,01 8,38 9,13
Holina z tûÏby (ha) 6,28 5,84 6,07 5,93 6,64 7,22 7,18
Umûlá obnova (ha) 7,82 7,11 6,64 5,95 6,69 6,72 7,03
Pfiirozená obnova (ha) 1,42 1,76 1,83 1,98 2,25 1,77 1,74
Obnova celkem (ha) 9,24 8,87 8,46 7,93 8,94 8,49 8,77
Nezdar zalesnûní (ha) 1,30 1,16 1,07 0,95 0,86 0,85 1,04
Profiezávky (ha) 18,48 18,37 16,92 17,26 15,36 14,96 13,99
Probírky (ha) 46,20 44,73 40,16 28,21 35,32 34,25 32,53
TûÏba dfiíví (m3) 4 919 4 984 5 455 5 536 5 596 5 684 7 325
z toho: pfiedm˘tní (m3) 1 150 1 199 1 304 749 967 1 030 992

m˘tní (m3) 2 598 2 912 2 622 1 784 2 723 3 329 2 981
nahodilá (m3) 1 149 873 1 529 3 003 1 906 1 512 3 329

M˘tní tûÏba (m3)/1 ha holiny 413 499 432 293 410 398 326
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Kolejová doprava dfieva po mírném svahu (K. Gayer, H. Mayr, Die Forstbenutzung, 1909).



Ochrana lesa

Zima 2005/2006 byla bohatá na sníh, kter˘ vydrÏel relativnû dlouho. První polovina roku byla spí‰e chladná. Teprve na konci ãervna se
teploty pfiehouply pfies 30 stupÀÛ Celsia, kde vydrÏely aÏ do konce ãervence (s krátk˘m ochlazením v polovinû mûsíce). âervenec byl také
ve srovnání s pfiedchozími mûsíci, které byly sráÏkovû prÛmûrné nebo nadprÛmûrné, v˘raznû podprÛmûrn˘. Na pfielomu ãervence a srpna
do‰lo k v˘raznému ochlazení a cel˘ srpen, s krátkou v˘jimkou v polovinû mûsíce, byl chladn˘ a sráÏkovû nadprÛmûrn˘. Na poãátku záfií
do‰lo k opûtovnému oteplení, které trvalo aÏ do zaãátku fiíjna. Záfií a fiíjen byly sráÏkovû podprÛmûrné. 

Nejvût‰í ‰kody mezi abiotick˘mi ãiniteli zpÛsobil sníh (zpracováno 2 248 tis. m3), dále vítr (877 tis. m3), námraza (208 tis. m3) a sucho
(142 tis. m3). Exhalaãní tûÏby dosáhly v˘‰e 5,5 tis. m3 a nahodilé tûÏby z ostatních abiotick˘ch pfiíãin 17 tis. m3.

V roce 2006 bylo asanováno celkem 413,1 tis. m3 nastojato napadeného kÛrovcového dfiíví a 4,4 tis. m3 druhotnû napadené Ïivelní kalamity.
Bylo poloÏeno 119,5 tis. m3 lapákÛ a instalováno 30,1 tis. lapaãÛ. Odkornûno bylo 32,0 tis. m3 a chemicky asanováno 167,7 tis. m3.

ListoÏraví ‰kÛdci v roce 2006 nezpÛsobili v˘raznûj‰í ‰kody. Bekynû mni‰ka i ploskohfibetky na smrku se nacházely v základním stavu
a zásah proti nim se neprovádûl. 

Hlodavci v roce 2006 zpÛsobili ‰kodu na plo‰e 368 ha.

Nadále se projevuje Ïloutnutí porostÛ zpÛsobené nedostatkem hofiãíku, v roce 2006 se jednalo o plochu 29 tis. hektarÛ. Jako nápravné
opatfiení na zmírnûní ‰kod bylo u LâR provedeno v Kru‰n˘ch horách vápnûní v dávce 3 t na hektar na plo‰e 1 889 ha, v Jizersk˘ch horách
na plo‰e 539 ha, na LS Vy‰‰í Brod na plo‰e 437 ha a na LS Jablunkov na plo‰e 495 ha. Letecké hnojení nebylo v roce 2006 provádûno.
Letecké o‰etfiení bylo hrazeno z prostfiedkÛ Ministerstva zemûdûlství. Mimo tato opatfiení bylo provádûno hnojení sazenic po v˘sadbû.

Grantová sluÏba LâR

Od roku 2002, kdy Grantová sluÏba LâR zahájila svou ãinnost, bylo do konce roku 2006 pfiijato celkem 26 v˘zkumn˘ch projektÛ
o celkovém finanãním objemu 27,838 mil. Kã. Do konce roku 2006 bylo 14 projektÛ dofie‰eno, 1 projekt pfiedãasnû ukonãen 
a u 8 projektÛ fie‰ení pokraãuje. V prÛbûhu roku 2006 byly pfiijaty 4 nové projekty.

V prÛbûhu roku 2006 bylo dokonãeno fie‰ení projektÛ:
ã. 11) „Anal˘za efektivnosti polyfunkãního lesního hospodáfiství na LZ Îidlochovice“. ¤e‰itel: âeská zemûdûlská univerzita v Praze.

Celkov˘ finanãní objem 672 tis. Kã, z toho uhrazeno v roce 2006: 476 tis. Kã.
ã. 13) „VyuÏití mikrosatelitních anal˘z pfii ‰lechtûní populace bíl˘ch jelenÛ u LâR“. ¤e‰itel: Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita

v Brnû. Celkov˘ finanãní objem 321 tis. Kã, z toho uhrazeno v roce 2006: 50 tis. Kã.
ã. 15) „Modely hospodáfisk˘ch opatfiení a vlastních nákladÛ organizaãních jednotek LâR dle SLT“. ¤e‰itel: âeská zemûdûlská univerzita

v Praze. Celkov˘ finanãní objem 445 tis. Kã, z toho uhrazeno v roce 2006: 193 tis. Kã.
ã. 16) „Srovnání metod ruãního a elektronického mûfiení dfiíví. Návrh pravidel elektronického mûfiení a pfiejímky dfiíví v âR“. ¤e‰itel:

Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû. Celkov˘ finanãní objem 362 tis. Kã, z toho uhrazeno v roce 2006: 152 tis. Kã.
ã. 17) „Projekt vzorového polyfunkãního objektu Allahovy rybníky“. ¤e‰itel: Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s., Hodonín.

Celkov˘ finanãní objem 340 tis. Kã, z toho bylo uhrazeno v roce 2006: 118 tis. Kã.
ã. 19) „Návrh moÏnosti pro vyuÏití kapacit Semenáfiského závodu T̆ ni‰tû nad Orlicí a zlep‰ení systému komunikace, propagace

a marketingu“. ¤e‰itel: V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství a myslivosti Jílovi‰tû-Strnady. Zafiazeno v roce 2006. Celkov˘ finanãní
objem 423 tis. Kã, z toho bylo uhrazeno: 423 tis. Kã.
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Nadále pokraãuje fie‰ení projektÛ:
ã.   4) „Studium vyuÏitelnosti entomopatogenních hub v systému integrované ochrany smrkov˘ch porostÛ proti ploskohfibetce smrkové ve

stadiu vajíãek a prv˘ch instarÛ“. ¤e‰itel: Ing. Eva Prenerová, CSc. Celkov˘ finanãní objem 2,215 mil. Kã, z toho bylo vyãerpáno
v roce 2006: 300 tis. Kã.

ã.   5) „PÛdní a epigeická fauna stanovi‰È ovlivnûn˘ch vápnûním a její dynamika“. ¤e‰itel: Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita
v Brnû. Celkov˘ finanãní objem po roz‰ífiení projektu 1,111 mil. Kã, z toho bylo vyãerpáno v roce 2006: 164 tis. Kã.

ã.   7) „Revitalizace pÛdního prostfiedí valÛ v 7. LVS Kru‰n˘ch hor s návrhem dal‰ích opatfiení pro obnovu lesa“. ¤e‰itel: Mendelova
zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû. Celkov˘ finanãní objem 1,154 mil. Kã, z toho uhrazeno v roce 2006: 113 tis. Kã.

ã. 12) „Atraktivita smrkov˘ch lapákÛ napaden˘ch václavkou pro kambiofágy“. ¤e‰itel: V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství a myslivosti
Jílovi‰tû-Strnady. Celkov˘ finanãní objem 645 tis. Kã, z toho uhrazeno v roce 2006: 0 Kã.

ã. 14) „Komplexní fie‰ení problematiky chovu jelena siky vãetnû ‰kod pÛsoben˘ch touto zvûfií v plzeÀském regionu a navazující ãásti
karlovarského regionu“. ¤e‰itel: Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû. Celkov˘ finanãní objem 365 tis. Kã, z toho
uhrazeno v roce 2006: 105 tis. Kã.

ã. 18) „Lesnické hospodafiení v imisní oblasti Kru‰n˘ch hor“. ¤e‰itel: V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství a myslivosti Jílovi‰tû-Strnady.
Celkov˘ finanãní objem 4,518 mil. Kã, z toho uhrazeno v roce 2006: 1,471 mil. Kã.

V prÛbûhu roku 2006 byly novû zafiazeny projekty:
ã. 19) „Návrh moÏností pro vyuÏití kapacit Semenáfiského závodu T̆ ni‰tû nad Orlicí a zlep‰ení systému komunikace, propagace

a marketingu“. ¤e‰itel: V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství a myslivosti Jílovi‰tû-Strnady. Projekt byl v roce 2006 také dofie‰en.
Celkov˘ finanãní objem 423 tis. Kã, v roce 2006 bylo uhrazeno: 423 tis. Kã.

ã. 20) „Chfiadnutí lesních porostÛ na LS Jablunkov – urãení komplexu pfiíãin po‰kození a návrh opatfiení pro revitalizaci lesa“. ¤e‰itel:
V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství a myslivosti Jílovi‰tû-Strnady. Celkov˘ finanãní objem 1,330 mil. Kã, z toho bylo uhrazeno
v roce 2006: 504 tis. Kã. 

ã. 21) „Biologicko-ekonomické a legislativní poÏadavky k migraãní prostupnosti pramenn˘ch ãástí vodních tokÛ“. ¤e‰itel: Ústav biologie
obratlovcÛ Akademie vûd v âR, Brno. Celkov˘ finanãní objem 575 tis. Kã, z toho bylo uhrazeno v roce 2006: 100 tis. Kã.

ã. 22) „Praktické ovûfiení moÏnosti vyuÏití termovizního systému FLIR a zpracování termovizního záznamu pro zji‰Èování poãetního stavu
spárkaté zvûfie z letadla“. ¤e‰itel: V˘zkumn˘ ústav Ïivoãi‰né v˘roby, Praha Uhfiínûves. Celkov˘ finanãní objem 1,52 mil. Kã, z toho
bylo uhrazeno v roce 2006: 168 tis. Kã.

Celkem bylo v roce 2006 na fie‰ení projektÛ Grantové sluÏby LâR vynaloÏeno 5,023 mil. Kã, z toho 689 tis. Kã z projektÛ uzavfien˘ch jiÏ
v roce 2006.

Pro publikaci v˘sledkÛ pro odbornou lesnickou vefiejnost byla zaloÏena Ediãní fiada projektÛ Grantové sluÏby LâR. Kromû toho jsou
v˘stupy projektÛ v plné verzi k dispozici na CD nosiãích a ty jsou poskytovány v‰em zájemcÛm. Závûreãné zprávy fie‰ení jsou poskytovány
v potfiebném mnoÏství v tiskové podobû. Souhrny v˘sledkÛ v‰ech projektÛ Grantové sluÏby LâR jsou zvefiejÀovány na internetov˘ch
stránkách LâR.
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Myslivost 

V mysliveckém roce 2006/2007 bylo ve vlastní reÏii LâR uskuteãnûno v organizaãních jednotkách LâR celkem 164 honiteb, z toho bylo
127 honiteb lesních správ a 37 honiteb v reÏii lesních závodÛ. Hospodafiení v reÏijních honitbách plní mimo jiné i funkci monitoringu
v˘skytu zvûfie v dané oblasti. Proto jsou plány lovu v reÏijních honitbách stanoveny reálnû a jejich splnûní je nutn˘m pfiedpokladem pro
pfiípadnou argumentaci s nájemci vlastních honiteb v pfiípadû, kdy jimi stanoven˘ plán lovu není plnûn. PfiestoÏe zima na pfielomu rokÛ
2006/2007 nebyla tak extrémní jako v pfiedchozím roce a podmínky pro lov byly zejména v podhorsk˘ch honitbách velmi sloÏité (intenzita
snûhov˘ch sráÏek, které donutí zvûfi sestoupit do niÏ‰ích poloh, byla velmi nízká), stanoven˘ plán lovu se podafiilo splnit jak celkovû, tak
v jednotliv˘ch druzích spárkaté zvûfie. 

Plán lovu v reÏijních honitbách LâR byl ve sledovaném období u v‰ech vybran˘ch druhÛ spárkaté zvûfie splnûn dle jednotliv˘ch druhÛ
zvûfie tak, Ïe bylo dosaÏeno celkového plnûní na 104,8 %. 

Plnûní plánu lovu vybran˘ch druhÛ spárkaté zvûfie v reÏii LâR

Plán 

Druh zvûfie 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Index 2006/2007

Jelen 3 017 2 501 2 550 2 585 2 749 1,063
Sika 296 447 402 437 386 0,883
Muflon 1 349 968 890 893 1 023 1,145
Danûk 1 386 1 425 1 071 1 034 1 185 1,146
Srnec 4 133 4 225 3 635 3 255 2 806 0,862
Kamzík 9 7 7 7 6 0,857

Skuteãnost

Druh zvûfie 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 Index 2006/2007

Jelen 3 114 2 633 2 678 2 822 2 753 0,975
Sika 343 586 479 604 470 0,778
Muflon 1 281 978 1 021 1 004 1 054 1,050
Danûk 1 357 1 489 1 148 1 058 1 307 1,235
Srnec 4 290 4 355 3 843 3 428 2 953 0,861
Kamzík 13 7 11 22 9 0,409

Plnûní plánu lovu v % – dle jednotliv˘ch vybran˘ch druhÛ spárkaté zvûfie

2006/2007 Jelen Sika Muflon Danûk Srnec Kamzík Celkem

Plán 2 749 386 1 023 1 185 2 806 6 8 155
Skuteãnost 2 753 470 1 054 1 307 2 953 9 8 546
% 100,14 121,76 103,03 110,30 105,24 150,00 104,79
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Lov baÏantÛ s pomocí loveck˘ch sokolÛ (z knihy Georgica curiosa II, závûr 17. století).



·kody zpÛsobené zvûfií

·kody pÛsobené zvûfií na lese jsou zji‰Èovány a vyãíslovány na v‰ech lesních pozemcích, ke kter˘m mají LâR právo hospodafiit. 
Ve finanãním vyjádfiení do‰lo k meziroãnímu nárÛstu v˘‰e ‰kod o 2,502 mil. Kã, coÏ v procentním vyjádfiení znamená zv˘‰ení o 16,4 %.
Ke zv˘‰ení do‰lo u v‰ech druhÛ ‰kod vyjma ‰kody z mimofiádn˘ch opatfiení, kde u tohoto druhu ‰kody k nárÛstu nedo‰lo, ale finanãní
vyjádfiení rozdílu oproti minulosti není v˘znamné. Zima ve sledovaném období 1. 7. 2005 – 30. 6. 2006 byla extrémnû tuhá a dlouhá
(v horsk˘ch oblastech byla snûhová pokr˘vka je‰tû v dubnu a ãásteãnû i kvûtnu). ProdlouÏení lyÏafiské sezony aÏ do jarních mûsícÛ
a z tohoto dÛvodu následné ru‰ení zvûfie má pfiím˘ vliv i na nárÛst ‰kod pfiedev‰ím ohryzem. 

Na celkové vyãíslené ãástce ‰kod zpÛsoben˘ch zvûfií na lese se ãástkou 3,127 mil. Kã podílejí reÏijní honitby, ãástkou 7,924 mil. Kã vlastní
pronajaté honitby a ãástkou 4,234 mil. Kã honitby ostatní (spoleãenstevní). K nárÛstu v˘‰e ‰kod za sledované období do‰lo u v‰ech druhÛ
honiteb. 

Období od Celkem Zniãení Okus Loupání Mimofiádná 
1. 7. – 30. 6. mil. Kã a ohryz opatfiení

2005/2006 15,285 2,526 6,072 6,334 353
2004/2005 12,783 2,313 5,252 4,817 401
2003/2004 10,993 1,960 4,782 3,862 389
2002/2003 13,006 2,256 5,345 4,900 505
2001/2002 18,495 3,260 7,290 6,930 1,015

Imisní zatíÏení lesÛ a imisní ‰kody 

V˘voj zneãi‰tûní ovzdu‰í imisemi a zatíÏení lesních porostÛ kysel˘mi depozicemi zÛstává jiÏ del‰í dobu na stejné úrovni a rok 2006 se nijak
nevymykal tomuto trendu. Emise a imise SO2 nepatrnû klesají, emise a imisní koncentrace NOx mírnû narÛstají nebo mají setrvalou
tendenci. V˘mûry pásem ohroÏení imisemi (A, B, C, D) i v˘mûra stupÀÛ po‰kození imisemi (O, I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb) se proti
pfiedchozím rokÛm v˘znamnû nezmûnily. 

V˘‰e vyãíslen˘ch imisních ‰kod v mil. Kã

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

V˘‰e ‰kody 96 146 135 100 85 82 74 64

Za rok 2006 nebyla dosud v˘‰e imisních ‰kod vyãíslena. Pokraãuje trend mírného sniÏování imisních ‰kod zji‰Èovan˘ch a vyãíslovan˘ch
podle vyhlá‰ky Ministerstva zemûdûlství ã. 55/1999 Sb., o zpÛsobu v˘poãtu v˘‰e újmy nebo ‰kody zpÛsobené na lesích. 

V˘voj exhalaãních tûÏeb v tis. m3

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exhalaãní tûÏba 35 22 11 14 14 9 9

Trvale vût‰ina imisních ‰kod zasahuje oblasti s nejvût‰ím imisním zatíÏením – Kru‰né a Jizerské hory. 
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Certifikace lesÛ

V roce 2006 získaly LâR osvûdãení o úãasti v regionální certifikaci lesÛ podle systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes) na LHC Znojmo. K 31. 12. 2006 tak byly LâR drÏiteli osvûdãení na v‰ech 120 lesních hospodáfisk˘ch celcích
o celkové v˘mûfie lesních pozemkÛ 1 353 311 ha. Zmûna v celkové v˘mûfie certifikovan˘ch lesÛ je zpÛsobena dobíhajícími restitucemi
lesních majetkÛ.

Uvedené osvûdãení je dokladem, Ïe pfiíslu‰né lesní hospodáfiské celky ve správû LâR jsou souãástí certifikovaného regionu âeská republika
a Ïe LâR na nich hospodafií v souladu se schválen˘mi standardy trvale udrÏitelného hospodafiení v lesích. ÚroveÀ hospodafiení v lesích
spravovan˘ch LâR bude i nadále pfiedmûtem roãních dozorov˘ch auditÛ certifikaãního orgánu a interních auditÛ provádûn˘ch Národním
certifikaãním centrem ÚHÚL.

V˘kon funkce odborného lesního hospodáfie

K 31. 12. 2006 vykonávaly LâR ãinnost OLH pro jiné vlastníky na celkové v˘mûfie 295 625 ha, z toho ze zákona (§ 37 odst. 6 lesního
zákona) na 284 505 ha pro 196 156 vlastníkÛ a smluvnû (§ 37 odst. 3 lesního zákona) na 11 120 ha pro 375 vlastníkÛ. 
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·tvanice ãerné zvûfie uzavfiené v ohradû z pláten, kam byla sehnána z ‰irokého okolí 
(H. V. Fleming, Der vollkommene deutsche Jäger, 1719).



Hospodáfiská úprava lesÛ

Odbor hospodáfiské úpravy lesÛ (HÚL), stejnû jako v pfiedchozích letech, pokraãoval ve své hlavní ãinnosti, a to je zabezpeãení obnovy lesních
hospodáfisk˘ch plánÛ (LHP) pro LâR. V roce 2006 byla dokonãena tvorba LHP s platností od 1. 1. 2006. Jednalo se celkem o 11 lesních
hospodáfisk˘ch celkÛ (LHC) u 10 organizaãních jednotek LâR. Celková v˘mûra ãinila 121 232 ha. V‰echny LHP byly fiádnû schváleny
orgánem státní správy lesÛ. LâR zaplatily za tento roãník LHP celkem 43 823 446 Kã bez DPH, coÏ ãiní v pfiepoãtu na 1 ha 362 Kã. LâR
i v roce 2006 poÏádaly o státní pfiíspûvek na vyhotovení LHP v digitální formû ve v˘‰i 42 431 200 Kã. Jednotliv˘mi krajsk˘mi úfiady byla
vyplacena ãástka 28 500 108 Kã, coÏ je 67 % poÏadované ãástky. Podíl krajsk˘mi úfiady nezaplacené ãástky se zv˘‰il z 10 % v roce 2005 na
33 % v roce 2006. Po dohodû s ÚHÚL byl u nezaplacen˘ch LHP nastaven omezen˘ reÏim vyuÏití dat pro tfietí strany.

V roce 2006 byly ukonãeny venkovní práce u LHP s platností od 1. 1. 2007. Jednalo se celkem o 10 LHC u 9 organizaãních jednotek
LâR. Celková v˘mûra ãinila 119 261 ha. 

Obnova LHP je u LâR zaji‰Èována externími subjekty. Odbor HÚL vypsal v souladu se zákonem o zadávání vefiejn˘ch zakázek v roce 2006
celkem 12 obchodních vefiejn˘ch soutûÏí (OVS) na zpracování LHP s platností od 1. 1. 2008 pro 12 LHC u 12 organizaãních jednotek LâR.
PfiedbûÏná v˘mûra tûchto LHC ãinila 127 528 ha. 

Do OVS na zpracování LHP s platností od 1. 1. 2008 se pfiihlásilo celkem 13 soukrom˘ch subjektÛ. PrÛmûrn˘ poãet subjektÛ na jednu OVS
ãinil 4 (2 aÏ 7 subjektÛ).

DosaÏená prÛmûrná cena (aritmetick˘ prÛmûr váÏen˘ pfiedbûÏnou plochou jednotliv˘ch LHC) z uzavfien˘ch smluv o dílo ãinila 394 Kã
bez DPH. Index zmûny ceny za LHP v roce 2006 proti roku 2005 ãinil 102,1. V˘voj cen za LHP u LâR tak pfiibliÏnû kopíroval hodnotu
inflace v roce 2006. 

U tohoto roãníku LHP byly jiÏ v roce 2006 zahájeny ãinnosti pfiedev‰ím v oblasti pfiípravn˘ch prací.

Celkem v roce 2006 probíhala obnova LHP na 368 021 ha v rámci 33 LHC u 31 organizaãních jednotek. 

Podrobn˘ seznam obnovovan˘ch LHP v roce 2006 dle jednotliv˘ch LHC je uveden v tabulce a v pfiehledné mapû organizaãní struktury –
viz str. 35. 
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Pfiehled rozpracovan˘ch LHP v roce 2006

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

Buãovice Buãovice 1 1. 1. 2006 12 586
Buãovice Raãice 1 1. 1. 2006 10 279
âesk˘ Krumlov âesk˘ Krumlov 1. 1. 2006 12 363
JindfiichÛv Hradec JindfiichÛv Hradec 1 1. 1. 2006 14 355
Louãná nad Desnou Louãná nad Desnou 1 1. 1. 2006 14 892
Nymburk Nymburk 1 1. 1. 2006 10 692
Rumburk Rumburk 1 1. 1. 2006 18 127
Rychnov nad KnûÏnou Opoãno 1 1. 1. 2006 2 833
Kácov Soutice 1. 1. 2006 73
Vsetín Velké Karlovice 1. 1. 2006 8 662
Znojmo Znojmo 1 1. 1. 2006 16 370
Souãet 121 232
DvÛr Králové nad Labem Broumov 1 1. 1. 2007 13 085
Jeseník Jeseník 1 1. 1. 2007 17 817
Lan‰kroun Lan‰kroun 1 1. 1. 2007 11 364
Litomûfiice Litomûfiice 1 1. 1. 2007 16 581
Litomûfiice Rabenov 1. 1. 2007 146
Mûlník Mûlník 1 1. 1. 2007 8 374
Nové Mûsto na Moravû Nové Mûsto na Moravû 1 1. 1. 2007 14 600
RoÏnov pod Radho‰tûm RoÏnov pod Radho‰tûm 1 1. 1. 2007 7 862
StráÏnice StráÏnice 1 1. 1. 2007 15 122
Stfiíbro Stfiíbro 1 1. 1. 2007 14 310
Souãet 119 261
Hofiice Hofiice 1 1. 1. 2008 15 120
Javorník Javorník 1 1. 1. 2008 18 462
Ledeã nad Sázavou Polná 1. 1. 2008 3 625
Luhaãovice Brumov 1 1. 1. 2008 6 750
LuÏná Rakovník 1. 1. 2008 4 105
NiÏbor NiÏbor 1 1. 1. 2008 14 328
Ostrava Ostrava 1. 1. 2008 9 832
Pelhfiimov âefiínek 1. 1. 2008 3 525
Pfiimda Pfiimda 1 1. 1. 2008 13 155
VodÀany VodÀany 3 1. 1. 2008 12 500
Îatec Îatec 1 1. 1. 2008 14 274
Îlutice Teplá 1 1. 1. 2008 11 852
Souãet 127 528
Celkem 368 021

33
V˘roãní zpráva LâR 2006  Zpráva o podnikatelské ãinnosti státního podniku a stavu jeho majetku



V roce 2006 pokraãoval nárÛst poãtu LHC evidovan˘ch u LâR, zpÛsoben˘ pfiedev‰ím dûlením LHC mezi více organizaãních jednotek
z dÛvodu organizaãních zmûn a nákupem lesních majetkÛ se samostatn˘m LHP. Celkov˘ poãet LHC u LâR s platn˘m LHP k 31. 12. 2006
je 139, a to vãetnû 6 tzv. spoluvlastnick˘ch LHC a 13 LHC v rámci nakoupen˘ch majetkÛ.

Nejv˘znamnûj‰í zmûnou v oblasti vyhotovení LHP bylo zavedení jiného postupu pfii v˘poãtu decenální v˘‰e pfiedm˘tních tûÏeb, a to
poprvé pro LHP s platností od 1. 1. 2008. DÛvodem pro zmûnu je snaha o objektivnûj‰í stanovení v˘‰e pfiedm˘tních tûÏeb v LHP. 

V˘znamnou zmûnou v roce 2006 pro‰el tenk˘ klient Grafického datového skladu LâR (GrDS), kter˘ zpfiístupÀuje geografická data v‰em
uÏivatelÛm pfiipojen˘m do intranetové sítû LâR. UÏivatelé pozitivnû hodnotili zejména zlep‰ení funkãnosti a rychlosti tohoto klienta.
Garantem klienta je oddûlení GIS.

Zajímav˘m v˘stupem GrDS je mapka ukazující aktuální stav majetku, kter˘ spravovaly LâR k 31. 12. 2006 – viz str. 35.

Zásadní zmûnou pro efektivnûj‰í provoz GrDS byl pfiechod na nov˘ hardware, realizovan˘ v posledním ãtvrtletí roku 2006.

V oblasti geografick˘ch dat byl v˘znamn˘m aktem podpis smlouvy s Ministerstvem zemûdûlství âR na bezplatné vyuÏití ortofotomap
pofiizovan˘ch âesk˘m úfiadem zemûmûfiick˘m a katastrálním (âUZK). Tato smlouva opravÀuje LâR nekomerãním zpÛsobem vyuÏívat
ortofotomapy pofiizované âUZK v roce 2006 aÏ 2008. 

V roce 2006 byly ve spolupráci s odborem lesního hospodáfiství a ochrany pfiírody vãlenûny do dat LHP aktuální údaje o plo‰ném
zastoupení jednotliv˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch území. Tyto údaje byly prostfiednictvím aplikace Propla zpfiístupnûny v‰em organizaãním
jednotkám.

V posledním ãtvrtletí roku 2006 byly zahájeny ve spolupráci s odborem investic a odborem informatiky práce na projektu „Centrální
evidence lesní dopravní sítû – grafická ãást“, kter˘ vyuÏívá databázi LHP a nástroje GrDS. Cílem tohoto projektu je efektivnûji fiídit
a plánovat investice do cestní sítû ve správû LâR.

Dal‰í ãinnosti odboru HÚL pfii obnovû LHP byly smûfiovány pfiedev‰ím do metodické podpory organizaãních jednotek pfii pfiípravû
podkladÛ pro obnovu LHP, do kontrolní ãinnosti vÛãi zhotovitelÛm LHP a do podpory vyuÏití obnoven˘ch LHP u organizaãních
jednotek.

Tato ãinnost byla zabezpeãena celkem 5 specialisty HÚL a 2 specialisty digitálního zpracování LHP. 

Odbor HÚL – tak jako v pfiedchozích letech – zaji‰Èoval v roce 2006 uzávûrku lesní hospodáfiské evidence u LâR za rok 2005 a dále
garantoval její odbornû správné vedení. V˘sledné údaje z uzávûrky LHE jsou vyuÏity v jin˘ch ãástech v˘roãní zprávy. 

Oddûlení GIS provedlo v roce 2006 aktualizaci digitální podoby hranic organizaãních jednotek po organizaãních zmûnách k 1. 1. 2006.
Odbor HÚL tak garantoval podniku, stejnû jako v letech v pfiedchozích, aktuálnost digitální podoby hranic organizaãních jednotek.
V˘stupem z této ãinnosti je pfiehledná mapka organizaãní struktury – viz str. 36.

Odbor HÚL i v roce 2006 poskytoval podporu fiídícím pracovníkÛm LâR zpracováním poÏadovan˘ch anal˘z a v˘stupÛ s vyuÏitím
centrální databáze grafick˘ch i alfanumerick˘ch dat LHP.
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Lesní hospodáfiské celky dotãené obnovou LHP v 2006

Lesy ve správû LâR k 31. 12. 2006
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Organizaãní ãlenûní LâR k 1. 1. 2006
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Krajské inspektoráty

913 Šumperk

915 Zlín

916 Brno

918 Jihlava

919 Choceň

921 Brandýs nad Labem

928 České Budějovice

930 Plzeň
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933 Teplice

936 Liberec

937 Hradec Králové



NaplÀování vefiejného zájmu

Lesy âeské republiky, státní podnik, byly zaloÏeny v souladu se zákonem ã. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znûní
„k uspokojování v˘znamn˘ch celospoleãensk˘ch, strategick˘ch nebo vefiejnû prospû‰n˘ch zájmÛ“.

Za tím úãelem LâR postupnû zpracovaly a schválily nûkolik koncepãních dokumentÛ k naplnûní citovaného ustanovení zákona.

Lesnická politika LâR (1996), vycházející ze Zásad státní lesnické politiky schválen˘ch vládou âR v roce 1994, definuje jako hlavní úkol
LâR: „Vytváfiet optimální vztah mezi plnûním v‰ech funkcí lesÛ a trÏním ekonomick˘m prostfiedím a zajistit pfiitom trvalou produkci
kvalitní dfievní hmoty pfii respektování a rozvíjení environmentálních funkcí lesÛ.“

Program trvale udrÏitelného hospodafiení v lesích (1997, 2000) se t˘ká zejména zaji‰tûní vlastní existence lesa a zlep‰ení jeho stavu.

Program 2000 – zaji‰tûní cílÛ vefiejného zájmu u LâR (1999, 2000) rozpracovává problematiku mimoprodukãních funkcí lesa a definuje
postupné kroky k jejich zachování a pfiípadné podpofie. V roce 2006 byly v rámci Programu 2000 provedeny práce v celkové hodnotû
23,105 mil. Kã.
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Pfieprava topného dfieva na patrovém voze (K. Gayer, H. Mayr, Die Forstbenutzung, 1909).



Náklady na realizaci Programu 2000 za roky 1999–2006

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Celkové náklady (tis. Kã) 10 000 30 000 22 863 23 921 25 842 18 591 24 481 23 105

Program 2000 v roce 2006 (tis. Kã)

Neinvestice
Estetické úpravy 2 186
Péãe o vodní zdroje 2 939
Péãe o biodiverzitu 1 302
Péãe o drobné stavby 1 162
Péãe o drobné objekty pro vefiejnost 3 202
Potlaãování invazních druhÛ rostlin 1 910
Informaãní systém pro vefiejnost 1 279
Speciální programy 446
Opravy a udrÏování tras pro vefiejnost 2 291
Ostatní – jinde neuvedené 258
Neinvestice celkem 16 975
Investice
Úpravy vodních tokÛ, nádrÏí 53
Studánky 385
Podpora ohroÏen˘ch druhÛ organismÛ 6
Památné objekty a stavby 174
Odpoãinkové a vyhlídkové objekty 3 698
Budování informaãních systémÛ pro vefiejnost 1 067
Cesty, trasy, parkovi‰tû 747
Investice celkem 6 130
Celkem 23 105

Prostfiedky na podporu hnízdûní zpûvn˘ch ptákÛ, dravcÛ a sov v rámci vlastní ãinnosti LâR ãinily celkem 362 tis. Kã.

V rámci spolupráce s âesk˘m svazem ochráncÛ pfiírody (âSOP) se kaÏdoroãnû realizuje nûkolik desítek konkrétních projektÛ ochrany
biodiverzity v lesích (napfi. opatfiení k ochranû ohroÏen˘ch druhÛ lesních dfievin, bylin, pûvcÛ, dravcÛ a sov, netop˘rÛ, mapování cenn˘ch
lesních mokfiadÛ a vodních tokÛ), dále projekty v oblasti ekologické osvûty, v˘chovy a vzdûlávání. Celkové finanãní náklady na spolupráci
s âSOP v roce 2006 ãinily 1,9 mil. Kã. Z toho prostfiedky na ochranu biodiverzity v lesích ãinily 930 tis. Kã.

SSEV Pavuãina – SdruÏení stfiedisek ekologické v˘chovy (spolupráce s LâR od roku 1999), vzájemná spolupráce má tfii základní roviny –
v˘ukové programy, vzdûlávací projekty a lesní semináfie.
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V rámci ‰ífiení osvûty mezi dûtmi a mládeÏí Lesy âR v roce 2006 podpofiily sedm vzdûlávacích projektÛ jednotliv˘ch ãlensk˘ch
ekologick˘ch stfiedisek SSEV Pavuãina, které byly vybrány odbornou komisí. Jedná se o následující projekty:
– kartiãková „Lesní abeceda“ vyuÏitelná i pro v˘uku zrakovû postiÏen˘ch (Národní institut dûtí a mládeÏe M·MT, Centrum ekologické

v˘chovy – CEV Dfiípatka), 
– sada v˘ukov˘ch karet „Od semínka po v˘robek“ (Nauãné stfiedisko ekologické v˘chovy Kladno-âabárna o.p.s.),
– ukázky dfievin s nauãnou tabulí v projektu „Dfieviny na Brnûnsku“ (Lipka – ‰kolské zafiízení pro environmentální vzdûlávání), 
– model mraveni‰tû „Mravenec lesní – mraveni‰tû“ (Ekocentrum Paleta, Pardubice), 
– publikace s pracovními listy a klíãi „Hurá z lavic do pfiírody … 3“ (Chaloupky, o.p.s., KnûÏice),
– interaktivní pomÛcka pro nejmen‰í dûti „Puzzle potravní fietûzec“ (SdruÏení pro ekologickou v˘chovu SluÀákov),
– „Lesníkova bra‰na“ (Vzdûlávací a informaãní stfiedisko Bílé Karpaty, o.p.s.).

Vzdûlávací projekty SSEV Pavuãina podpofiily LâR ãástkou 785 500 Kã.

LâR dále podpofiily v˘ukové programy SSEV Pavuãina ãástkou 850 tis. Kã. Tematicky se zamûfiují na 4 okruhy: rostliny a Ïivoãichové
v lese, lesní ekosystémy, v˘znam lesa pro ãlovûka a hospodafiení v lese. V˘ukové programy SSEV jsou podnikem LâR kontinuálnû
podporovány uÏ od roku 1999 a v posledních letech se jich roãnû úãastní témûfi 30 tisíc dûtí.

Kromû uÏ zmínûn˘ch aktivit Lesy âR organizují tzv. lesní semináfie, na které byla v roce 2006 vyhrazena ãástka 200 tis. Kã.

Kromû SSEV spolupracují Lesy âR pfii ‰ífiení lesnické osvûty také se SdruÏením TEREZA (Praha), âesk˘m svazem ochráncÛ pfiírody
a Klubem ãesk˘ch turistÛ. 

Ochrana pfiírody a krajiny u LâR

LâR jsou nejv˘znamnûj‰ím partnerem orgánÛ ochrany pfiírody v âeské republice. Více neÏ 30 % v‰ech lesÛ (400 000 ha) obhospodafiovan˘ch
LâR je souãástí chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí (dále téÏ CHKO). Dal‰í 3 % v˘mûry (40 000 ha) se nacházejí v maloplo‰n˘ch, zvlá‰tû
chránûn˘ch územích, tj. v národních pfiírodních rezervacích, národních pfiírodních památkách, pfiírodních rezervacích a pfiírodních
památkách. Péãe o tato území je hrazena pfieváÏnû z vlastních prostfiedkÛ podniku.

Natura 2000 je soustava evropsky v˘znamn˘ch území se stanoven˘m stupnûm ochrany budovaná v zemích EU. Na území âeské republiky
bylo do konce roku 2006 vyhlá‰eno celkem 38 ptaãích oblastí (o celkové v˘mûfie 694 tis. ha) v souladu se smûrnicí 79/409/EHS o ochranû
volnû Ïijících ptákÛ. Dále pak 863 evropsky v˘znamn˘ch lokalit (o celkové v˘mûfie 724 tis. ha) dle smûrnice 92/43/EHS o ochranû
pfiírodních stanovi‰È, volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin. Celková v˘mûra soustavy Natura 2000 v âR ãiní 1 046 tis. ha.

Z toho v˘mûra lesÛ s právem LâR hospodafiit v ptaãích oblastech ãiní 230 tis. ha, v evropsky v˘znamn˘ch lokalitách 240 tis. ha. Celkovû
se v soustavû Natura 2000 nachází bezmála 372 tis. ha lesÛ, tj. cca 28 % celkové v˘mûry lesÛ obhospodafiovan˘ch na‰ím podnikem.
ProtoÏe nûkterá území poÏívají souãasnû více reÏimÛ ochrany, v˘sledn˘ údaj t˘kající se více kategorií územní ochrany není pouh˘m
souãtem v˘mûr jednotliv˘ch území.

Lokality soustavy Natura 2000 zv˘‰í celkov˘ podíl zvlá‰tû chránûn˘ch území na pozemcích LâR na více neÏ 40 %.

LâR se dlouhodobû aktivnû podílejí na praktické ochranû vybran˘ch druhÛ – napfiíklad na záchrann˘ch chovech tetfieva hlu‰ce a jeho
návratu do volné pfiírody. Dále spolupracují (jak na celostátní úrovni, tak regionálnû) se státní ochranou pfiírody na mapování v˘skytu
chránûn˘ch druhÛ (ãápÛ ãern˘ch, velk˘ch ‰elem aj.), reintrodukci rakÛ aj.
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Bezzásahová území a jejich monitoring

V roce 2002 byla uzavfiena mezi LâR a Správou chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí âR (od 1. 1. 2006 Agenturou ochrany pfiírody a krajiny
âR) „Dohoda o spolupráci pfii vymezování lesních porostÛ ponechávan˘ch samovolnému v˘voji a lesních porostÛ bez provádûní
hospodáfisk˘ch zásahÛ ve zvlá‰È chránûn˘ch územích a zaji‰tûní jejich monitoringu“ jako v˘znamn˘ pfiíspûvek obou stran ke sledování
samovolného v˘voje vybran˘ch území.

Jednotlivé lokality (nacházející se v CHKO, pfiednostnû v NPR a PR, pfiípadnû v 1. zónách) na základû této Dohody o spolupráci navrhuje
pfiíslu‰ná organizaãní jednotka podniku a pfiíslu‰ná správa CHKO. Po odsouhlasení spoleãnou odbornou komisí je podepsána dohoda
o vymezení a dal‰ím reÏimu péãe a monitoringu tûchto lokalit.

V prÛbûhu rokÛ 2002–2004 probíhala jednání t˘kající se v˘bûru pilotních území a ovûfiování metodiky jejich monitoringu. Dne 20. 9.
2004 do‰lo k podpisu dohody o vymezení prvního pilotního území, lokality Doutnáã v NPR Karl‰tejn, navrÏeného Správou CHKO
âesk˘ kras a Lesní správou NiÏbor. V˘mûra území ponechaného samovolnému v˘voji ãiní 66,77 ha. V prÛbûhu roku 2006 zde probûhl
monitoring dle schválené metodiky monitoringu tûchto území.

Dne 18. 1. 2005 byla podepsána dohoda o vymezení druhého pilotního území, lokality Tajga v NPR Kladské ra‰eliny, navrÏeného lesním
závodem Kladská a Správou CHKO Slavkovsk˘ les. V˘mûra území ponechaného samovolnému v˘voji ãiní 146,59 ha. V této lokalitû byl
také v prÛbûhu roku 2006 proveden monitoring v‰ech navrÏen˘ch inventarizaãních ploch.

V prÛbûhu roku 2006 byly podepsány dohody t˘kající se dal‰ích dvou bezzásahov˘ch území – lokality Kostelecké bory v CHKO
Kokofiínsko (51,2 ha) a lokality KleÈ v CHKO Blansk˘ les (38,3 ha). Souãasnû probíhala jednání t˘kající se dal‰ích navrÏen˘ch lokalit.

Bezzásahová území (stav k 10. 11. 2006)

40
V˘roãní zpráva LâR 2006  Zpráva o podnikatelské ãinnosti státního podniku a stavu jeho majetku

Blaník

Blanský les

Šumava

Český les

Slavkovský les

Křivoklátsko

Český kras

Kokořínsko Český ráj
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Bílé Karpaty
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Železné hory

Název bezzásahového území

Stav bezzásahového území:

Vyhlášené

Navržené

Název CHKO

CHKO  

DOUTNÁČ

POLEDNÍK

KLEŤ

TAJGA

TAJGA

JAVOŘINA

HEDVÍKOVSKÁ A LOVĚTÍNSKÁ ROKLE

KOSTELECKÉ BORY

Hranice České republiky



Podpora mimoprodukãních funkcí lesÛ – vnûj‰í zdroje

Vzhledem ke zmûnû dotaãních pravidel v rámci Programu péãe o krajinu MÎP nebyly v roce 2006 prostfiedky na opatfiení ve zvlá‰tû
chránûn˘ch územích pfiidûlovány pfiímo vlastníkÛm pozemkÛ, n˘brÏ pfiíslu‰n˘m orgánÛm ochrany pfiírody. Konkrétní opatfiení byla
zaji‰Èována tûmito orgány ochrany pfiírody na pozemcích LâR s právem hospodafiit vÏdy se souhlasem pfiíslu‰n˘ch organizaãních jednotek
podniku. Jedinou v˘jimkou byla pfiímá dotace na opatfiení v Ptaãí oblasti V˘chodní Kru‰né hory na LS Litvínov v celkové v˘‰i 72,5 tis. Kã.

V roce 2006 bylo v rámci programu revitalizace fiíãních systémÛ (R¤S) realizováno 5 akcí. Jednalo se o rekonstrukci vodních nádrÏí
a revitalizaci vodních tokÛ. Celkovû bylo profinancováno 5,2 mil. Kã, z toho 4,0 mil. Kã z dotace programu R¤S a 1,2 mil. Kã z vlastních
zdrojÛ.

Investiãní v˘stavba 

Investiãní ãinnost v roce 2006

Omezením zahájení nov˘ch stavebních akcí v objemu nad 2 mil. Kã do‰lo v prÛbûhu roku 2006 ke zpoÏdûní realizace stavebních investic,
v nûkter˘ch pfiípadech k jejich odsunu do dal‰ích let.

U strojních investic nebyly (zejména z dÛvodu neschválení strategie lesních a úãelového závodu) realizovány nákupy strojÛ a zafiízení,
jejichÏ hodnota pfiesahovala 500 tis. Kã. Nov˘m nákupem byly fie‰eny pouze neodkladné stavy.

Objem celkov˘ch vloÏen˘ch investiãních prostfiedkÛ ze strany LâR dosáhl v roce 2006 v˘‰e 724,422 mil. Kã, coÏ ãiní 61,81 %
z plánovaného objemu 1 172 mil. Kã. Vlastní zdroje pfiedstavovaly ãástku 609,515 mil. Kã (tj. 84,1 %), dotace a prostfiedky z vefiejného
rozpoãtu 61,204 mil. Kã (tj. 8,4 %); na investiãní akce Programu 2000 bylo vynaloÏeno 8,285 mil. Kã (1,1 %) a ostatní zdroje ãinily
45,418 mil. Kã (tj. 6,3 %) z celkového objemu investiãních prostfiedkÛ.

Investice v roce 2006 podle zdroje financování – skuteãnost

Zdroj financování mil. Kã %

Vlastní zdroje 609,515 84,1
Dotace, vefiejn˘ rozpoãet 61,204 8,4
Vlastní zdroje – Program 2000 8,285 1,1
Vlastní zdroje závodÛ 0 0,0
Ostatní zdroje 45,418 6,3
Celkem 724,422 100

Plán investic z vlastních zdrojÛ i plán dotací byly splnûny ve v˘‰i 61,81 %, pfiiãemÏ je nutné vzít v úvahu, Ïe plán dotací vychází z roãního
nenárokového pfiedpokladu. Celkovû niÏ‰í ãerpání dotaãních prostfiedkÛ oproti minul˘m rokÛm bylo zpÛsobeno i pozdním pfiidûlením
dotaãních prostfiedkÛ v roce 2006 a ukonãením dotaãního titulu Ministerstva zemûdûlství u I. etapy protipovodÀové prevence. 
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Investice do nehmotného a hmotného majetku

Pfiehled dle druhu majetku mil. Kã %

Nehmotn˘ majetek 78,830 10,9
z toho: LHP 50,117 6,9

SW 18,705 2,6
ostatní nehmotn˘ majetek 8,342 1,2
studie území 1,666 0,2

Hmotn˘ majetek 645,592 89,1
z toho: stavební práce 412,102 56,9

stroje 34,817 4,8
pozemky 189,991 26,2
ostatní zafiízení 8,682 1,2

Celkem 724,422 100,0

Investice do nehmotného majetku ãinily 78,830 mil. Kã (tj. 10,9 %) z celkového objemu investic, z toho nejvíce bylo investováno do
tvorby lesních hospodáfisk˘ch plánÛ (50,117 mil. Kã).

Do hmotného majetku bylo investováno celkem 645,592 mil. Kã (tj. 89,1 %) z celkového objemu investic. Z toho investice na stavební
práce ãinily 412,102 mil. Kã, stroje a zafiízení 43,499 mil. Kã, investice na nákupy pozemkÛ a ostatní záleÏitosti spojené se zaokrouhlením
lesních komplexÛ ãinily 189,991 mil. Kã.
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BennettÛv stroj na vytahování pafiezÛ (K. Gayer, H. Mayr, Die Forstbenutzung, 1909).



âerpání stavebních investic dle statistické klasifikace

Klasifikace investice mil. Kã %

Projektová dokumentace HB 9,075 2,2
Projektová dokumentace ostatní 7,130 1,7
Projektová dokumentace lesní cesty 9,968 2,4
Projektová dokumentace lesní ‰kolky 0,000 0,0
Projektová dokumentace manipulaãní sklady 0,000 0,0
Projektová dokumentace sklady, dílny 0,316 0,1
Projektová dokumentace vodní nádrÏe 0,642 0,2
Projektová dokumentace bytová v˘stavba 1,153 0,3
Projektová dokumentace administrativní budovy 1,110 0,3
Projektová dokumentace P· HB 3,108 0,8
Projektová dokumentace P· ostatní 0,000 0,0
Projektová dokumentace P· lesní cesty 0,081 0,0
Projektová dokumentace P· byty 0,008 0,0
Projektová dokumentace P· administrativní budovy 0,000 0,0
Lesní cesty 156,980 38,1
Lesní ‰kolky 0,000 0,0
Manipulaãní sklady 0,889 0,2
Sklady a dílny 1,728 0,4
LTM + HB … HB 84,939 20,6
LTM + HB … LTM 0,000 0,0
LTM + HB … strÏe a sanace 5,258 1,3
Vodní nádrÏe 20,416 5,0
Byty, revíry 28,082 6,8
Administrativní budovy, polesí 28,718 7,0
Ostatní stavby vãetnû zemníkÛ 27,405 6,7
Program 2000 6,495 1,6
P· HB 15,495 3,8
P· ostatní stavby 0,000 0,0
P· lesní cesty 3,043 0,7
P· bytové hospodáfiství 0,063 0,0
Stavební investice celkem 412,102 100,0
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âerpání stavebních investic dle druhÛ pro lesní hospodáfiství

Stavební práce mil. Kã %

Lesní cesty vãetnû dokumentace 170,072 41,27
Bytová v˘stavba 29,306 7,11
Provozní budovy a stavby 32,760 7,95
Vodní hospodáfiství 138,933 33,71
Ostatní stavby 41,031 9,96
Celkem 412,102 100,00

âerpání investic na stroje a zafiízení dle statistické klasifikace

Stroje a zafiízení mil. Kã %

Odvozní soupravy 0,558 1,3
Nákladní auta – sólo 1,217 2,8
Osobní auta – terénní 2,523 5,8
Osobní auta – mimo terénní 1,374 3,1
Speciální lesnické stroje 3,581 8,2
Traktory vãetnû lesnické nástavby 3,845 8,8
Pfiívûsy a návûsy 1,525 3,5
Zemûdûlské a ‰kolkafiské stroje 2,566 5,9
Nakladaãe 1,642 3,8
V˘poãetní technika vãetnû tiskáren 7,214 16,6
Kopírovací stroje 1,866 4,3
Telekomunikaãní technika 0,275 0,6
Elektronické zabezpeãení staveb 0,025 0,1
Kovoobrábûcí stroje 0,000 0,0
Dfievoobrábûcí stroje 0,000 0,0
Manipulaãní a expediãní linky 0,000 0,0
Televizory, foto, videa 0,250 0,6
Mrazírenská technologie 0,628 1,4
Ostatní jinde neuvedené stroje 5,728 13,2
Stroje celkem 34,817 80,0
Zafiízení + DHM 8,682 20,0
Celkem stroje a zafiízení 43,499 100,0

Stavební ãinnost dle ãasového harmonogramu probíhala uspokojivû, pouze omezení moÏnosti zahájení nûkter˘ch stavebních akcí
s objemem nad 2 mil. Kã zpÛsobilo, Ïe skuteãné ãerpání stavebních investic za rok 2006 ãiní 412,102 mil. Kã, tj. 76,5 % plánovaného
objemu.

Plnûní strojních investic za rok 2006 ãiní 43,499 mil. Kã, tj. 30,9 % plánovaného objemu.
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Program 2000 – investiãní akce

Druhy ãinností mil. Kã %

Lesní arboreta 0,000 0,0
Památné, okrasné a jiné dfieviny 0,000 0,0
Úpravy vodních tokÛ, nádrÏí 0,000 0,0
Studánky 0,345 4,2
Podpora ohroÏen˘ch druhÛ organismÛ 0,006 0,1
Památné objekty a stavby 0,111 1,3
Terénní úpravy 0,000 0,0
Odpoãinkové a vyhlídkové objekty 3,585 43,3
Budování tábofii‰È pro vefiejnost 0,000 0,0
Sanace invazních rostlin 0,000 0,0
Budování informaãních systémÛ pro vefiejnost 0,804 9,7
Cesty, trasy, parkovi‰tû 0,554 6,7
Ostatní jinde neuvedené 2,880 34,7
Celkem 8,285 100,0

V rámci investiãní v˘stavby se v roce 2006 uskuteãnila dal‰í ãást realizace akcí v rámci Programu 2000 – plnûní vefiejného zájmu v lesích,
kdy bylo na odpoãinkové a vyhlídkové objekty, nauãné stezky, informaãní systémy pro vefiejnost a dal‰í objekty vynaloÏeno 8,286 mil. Kã.

Pfiehled investic do lesního hospodáfiství dle krajÛ 

Kraj Celkem Stroje a zafiízení Stavby Z toho lesní cesty

Karlovarsk˘ 29,193 6,991 19,930 12,894
Ústeck˘ 40,181 0,823 29,988 14,704
Libereck˘ 51,301 0,909 33,924 10,352
Stfiedoãesk˘ 60,517 15,906 25,162 9,939
PlzeÀsk˘ 28,139 0,521 21,594 13,496
Jihoãesk˘ 117,180 4,980 39,392 31,843
Vysoãina 41,674 0,319 31,105 10,593
Královéhradeck˘ 55,616 6,205 16,927 3,369
Pardubick˘ 54,486 0,228 14,369 8,174
Jihomoravsk˘ 47,991 3,212 38,541 15,829
Zlínsk˘ 67,757 1,189 59,333 12,113
Olomouck˘ 67,629 0,316 25,341 11,759
Moravskoslezsk˘ 62,758 1,900 56,496 15,007
Celkem 724,422 43,499 412,102 170,072
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Vodní hospodáfiství

Jednou z dÛleÏit˘ch ãinností státního podniku Lesy âeské republiky je správa cca 19,5 tis. km urãen˘ch drobn˘ch vodních tokÛ a bystfiin.
Tuto správu vykonává v rámci péãe o ucelená povodí vodních tokÛ i mimo pozemky urãené k plnûní funkcí lesa tam, kde protékají
zemûdûlskou krajinou a intravilány obcí. V˘kon správy vodních tokÛ obsahuje ãinnosti stanovené vodním zákonem a provádûcími vyhlá‰kami.
V pfiípadû v˘konu sluÏby hrazení bystfiin se jedná o vefiejnou nekomerãní sluÏbu s cílem stabilizace odtokov˘ch pomûrÛ v povodí.

Péãe o vodní toky v rámci státního podniku Lesy âeské republiky obsahuje správu dlouhodobého majetku souvisejícího s vodními toky
v pofiizovací hodnotû pfies 2,5 mld. Kã (zejména úpravy vodních tokÛ, protipovodÀová opatfiení, vodní nádrÏe atd.). 

Správa vodních tokÛ je metodicky fiízena odborem vodního hospodáfiství a zaji‰Èuje ji celkovû 76 pracovníkÛ na 7 organizaãních
jednotkách, jejichÏ územní pÛsobnost je pfiizpÛsobena oblastem povodí. Jedná se o Správu tokÛ – oblast povodí Labe a dále o oblasti povodí
Vltavy, Berounky, Ohfie, Odry, Moravy a Dyje. Toto územní uspofiádání vychází z legislativních pfiedpisÛ platn˘ch pro vodní hospodáfiství.

Opatfiení na vodních tocích ve správû státního podniku Lesy âR byla financována z vlastních zdrojÛ a z dotaãních prostfiedkÛ. Z dotací se
jedná o opatfiení provádûná ve vefiejném zájmu dle § 35 zákona ã. 289/1995 Sb., lesní zákon, z úvûru Evropské investiãní banky na program
Ministerstva zemûdûlství Podpora prevence pfied povodnûmi a program na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod na státním vodohospodáfiském
majetku a dále je vyuÏíván Operaãní program zemûdûlství z fondÛ EU. âásteãnû na opatfiení na drobn˘ch vodních tocích pfiispívají i kraje.
âinnosti provádûné v souvislosti se správou tokÛ jsou nekomerãního charakteru a ve vztahu k celkov˘m vynakládan˘m finanãním
prostfiedkÛm nepfiiná‰ejí prakticky Ïádn˘ zisk. Za odbûr povrchové vody z vodních tokÛ v roce 2006 utrÏil podnik 9,6 mil. Kã.

V roce 2006 probíhaly ve státním podniku Lesy âR na úseku vodního hospodáfiství ãinnosti zamûfiené zejména na:
– vykonávání správy urãen˘ch drobn˘ch vodních tokÛ tak, jak ji ukládá zákon ã. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znûní a související

pfiedpisy, 
– realizaci investiãních i neinvestiãních akcí zamûfien˘ch na prevenci protipovodÀové ochrany a rovnûÏ akcí vefiejného zájmu dle § 35 lesního

zákona,
– odstranûní povodÀov˘ch ‰kod z jarní povodnû a dvou letních povodní, které postihly hlavnû oblasti povodí Moravy, Dyje, Labe a Vltavy,
– zaji‰tûní projektové a inÏen˘rské pfiípravy akcí (vãetnû odstranûní povodÀov˘ch ‰kod) urãen˘ch k realizaci v následn˘ch letech.

Mezi nejv˘znamnûj‰í ãinnosti v oblasti povodí Odry v roce 2006 lze zafiadit zaji‰tûní financování a následnou realizaci 7 staveb z finanãních
prostfiedkÛ Moravskoslezského kraje (vynaloÏeno cca 7,5 mil. Kã). K nejv˘znamnûj‰ím akcím dále patfií projekty protipovodÀové ochrany
Stfiední Opava v km 0,950 – 1,747 vãetnû lapaãe splavenin a dokonãení staveb Jesenn˘ – Vápenn˘ potok v okrese ·umperk a Skoro‰ick˘
potok v okrese Jeseník.

V oblasti povodí Dyje byly po lokálních jarních povodních do konce roku 2006 odstranûny povodÀové ‰kody neinvestiãní celkov˘m
nákladem 12,7 mil Kã z vlastních zdrojÛ LâR. Byla zahájena pfiíprava akcí zafiazen˘ch do II. etapy dotaãního programu Podpora prevence
pfied povodnûmi a dokonãeny akce z dotací na pfiítoku Besénku v okrese Blansko a retenãní nádrÏ Fialská v okrese Brno – venkov,
z vlastních zdrojÛ byla dokonãena napfi. akce Polomina v okrese Tfiebíã a Boraãsk˘ potok v okrese Îìár nad Sázavou.

I oblast povodí Labe byla zasaÏena jarními povodnûmi, které zpÛsobily ‰kody za cca 58 mil. Kã. Probûhly zde i letní povodnû v srpnu 2006 –
‰kody za cca 11 mil. Kã. V roce 2006 byly odstranûny ‰kody neinvestiãního charakteru (cca 6,3 mil. Kã) a pfiipraveny akce k ãerpání
dotací. Z odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod je zahájena v˘znamná akce Knapoveck˘ potok – Hylváty. Z dal‰ích realizovan˘ch staveb
jmenujme napfi. akci z dotaãního programu EU „potok od Vlãích jam v Kry‰tofovû údolí v okrese Liberec“ a akce z programu Ministerstva
zemûdûlství Prevence pfied povodnûmi – Huntífiovsk˘ potok (Skuhrov u Îelezného Brodu), okres Jablonec. Z vlastních zdrojÛ podniku
byly realizovány napfi. Loukotnick˘ potok v Brand˘se nad Orlicí, Rybensk˘ potok v Rybné nad Zdobnicí, Pûãínsk˘ potok v Pûãínû v okrese
Rychnov nad KnûÏnou, Kundratick˘ potok II v Kundraticích, Bohda‰ínsk˘ potok v okrese Nové Mûsto nad Metují a Mikulá‰sk˘ potok
(Vraclav) v okrese Ústí nad Orlicí. 
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Dob˘vání, manipulace a transport dfieva (K. Gayer, H. Mayr, Die Forstbenutzung, 1909).



Na území povodí Vltavy byly po lokálních jarních povodních do konce roku 2006 odstranûny neinvestiãní povodÀové ‰kody (cca 3,1 mil. Kã).
Po sloÏit˘ch jednáních s orgány státní ochrany pfiírody byla zahájena stavba OP· Oplansk˘ potok – povodÀová ‰koda z roku 2002 na
Kolínsku. Z v˘znamnûj‰ích staveb byla dokonãena stavba Hrazení bystfiiny Mladãina v okrese Bene‰ov.

V povodí Berounky byla dokonãena stavba Retenãní nádrÏe Nad ml˘nem na Tachovsku, provádûná ve vefiejném zájmu dle § 35 zákona
ã. 289/1995 Sb. Následky povodní z kvûtna a ãervna 2006 byly odstranûny na Rokycansku a na Radãickém potoce v okrese PlzeÀ.
Z dal‰ích v˘znamn˘ch akcí lze jmenovat napfi. hrazení bystfiin Pastu‰í Luh a potoka V Pánvích v okrese Beroun.

Mezi nejv˘znamnûj‰í akce v oblasti povodí Ohfie v roce 2006 patfií dokonãení investiãní akce NerudÛv potok II v okrese Ústí nad Labem,
coÏ pfiedstavuje revitalizaci koryta v délce 1 km a jeho stabilizaci pfiíãn˘mi objekty, dále akce hrazení bystfiin Jindfiichovick˘ potok v okrese
Sokolov a akce v Nov˘ch Hamrech na Karlovarsku. Z neinvestiãních akcí jsou to napfi. opravy hrazení bystfiin Dobranovsk˘ potok na
âeskolipsku a Unãínsk˘ potok v okrese Ústí nad Labem.

Zaãátkem roku 2006 byla oblast povodí Moravy zasaÏena rozsáhl˘mi povodnûmi, coÏ ovlivnilo ãinnost správy pfii odstraÀování jejich
následkÛ. Je‰tû v roce 2006 byly odstranûny ‰kody za 11,3 mil. Kã. Dal‰í akce jsou rozestavûny nebo pfied zahájením – z v˘znamn˘ch akcí
je to Hajnu‰ovsk˘ potok, Humenec, Rokytenka a Hutisk˘ potok v okrese Vsetín, Rusava u Bystfiice pod Host˘nem, Úsobrnka na
Prostûjovsku, Jestfiábí potok na ·umpersku a Javofiíãka u Litovle. Dále byla na Vsetínsku dokonãena akce Rou‰Èka z dotací EU, oprava 
HB Radkovsk˘ potok je rozestavûna. Z vlastních zdrojÛ podniku byla realizována napfi. investiãní akce Ovãírka v ·umicích, neinvestiãní
akce Katefiinsk˘ potok a Stfielenka v okrese Vsetín, Îelechovick˘ potok v okrese Zlín a Hrub˘ potok na Hodonínsku.

V souvislosti se správou tokÛ a na vodní hospodáfiství vynaloÏily Lesy âR v roce 2006 celkem 371,8 mil. Kã, z ãehoÏ v˘daje investiãního
charakteru ãinily 142,4 mil. Kã. Z tohoto objemu pfiedstavují vlastní investiãní prostfiedky ãástku 97,6 mil. Kã. Investice LesÛ âR byly
zamûfieny na preventivní protipovodÀová opatfiení a na v˘stavbu a rekonstrukci objektÛ hrazení bystfiin v oblastech zasaÏen˘ch povodnûmi.
Opatfiení jsou realizována pfieváÏnû za úãelem vytvofiení retenãních prostorÛ pro zachycení splavenin, stabilizace podélného sklonu tokÛ
pfiíãn˘mi objekty a zaji‰tûní protipovodÀové ochrany zkapacitnûním koryt vodních tokÛ v intravilánech obcí. Na opravu a údrÏbu
základních prostfiedkÛ bylo pouÏito 229,4 mil. Kã, z toho z vlastních zdrojÛ podniku 193,2 mil. Kã. V uveden˘ch objemech jsou zahrnuty
ve‰keré náklady spojené se správou tokÛ a vodním hospodáfistvím.

V˘znamnou náplní ãinnosti LesÛ âR na úseku vodního hospodáfiství byla sanace povodÀov˘ch ‰kod roku 2006 i z minul˘ch let. Jednalo se
pfiedev‰ím o zkapacitnûní koryt, odstraÀování náplavÛ a opravy opûrn˘ch zdí, dlaÏeb, pfiíãn˘ch objektÛ a pfiehráÏek. Na odstranûní
povodÀov˘ch ‰kod bylo celkovû vynaloÏeno 75,6 mil. Kã, z toho z vlastních prostfiedkÛ 64,4 mil. Kã.

Struktura financování vodního hospodáfiství v roce 2006 v mil. Kã (úplné náklady)

Lesy âR Vlastní Dotace Z toho povodÀové ‰kody
zdroje celkem celkem Vlastní zdroje Dotace

Investice 97,6 44,8 14,3 4,3
Neinvestice 193,2 36,2 50,1 6,9
Celkem 290,8 81,0 64,4 11,2
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Obnova vlastnick˘ch a uÏivatelsk˘ch vztahÛ, realizace smluvních pfievodÛ

Postup obnovy vlastnick˘ch a uÏívacích práv k 31. 12. 2006

¤e‰ení v letech Vyfiízené Ïádosti Pfiedané 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

Komentáfi: 
Údaje pouÏité v tabulce jsou souhrnem v‰ech pfiípadÛ fie‰en˘ch podle zák. 229/1991 Sb. v platném znûní (dále jen zákon), tedy zahrnují
jak obnovu vlastnick˘ch práv podle druhé ãásti zákona, tak obnovu uÏívacích práv podle § 22 zákona a dále i nûkolik pfiípadÛ podan˘ch
urãovacích Ïalob na urãení vlastnického práva pro neplatnost ãi neoprávnûnost konfiskace po 2. svûtové válce, uplatnûn˘ch mimo lhÛty
dané zákonem. KaÏdoroãní nárÛst uplatnûné v˘mûry (ale zejména poãtu uplatnûn˘ch pfiípadÛ) je dán tím, Ïe mnohdy oprávnûné osoby
nepodaly ve lhÛtû v˘zvy k vydání nemovitostí a o uplatnûném restituãním nároku se mnohdy dozvídáme aÏ po probûhnuv‰ím fiízení
o vydání a rozhodnutí pozemkového úfiadu podle § 9 odst. 4 zákona, a dále postupn˘m dokládáním vlastnictví fyzick˘ch osob po obnovû
uÏívacích práv podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona. Nejsou v˘jimkou pfiípady, kdy se takoví vlastníci lesních pozemkÛ objeví teprve po
obnovû katastrálního operátu v souvislosti s digitalizací souboru geodetick˘ch informací KN.
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Postup obnovy vlastnick˘ch a uÏívacích práv k 31. 12. 2006 (poãet pfiípadÛ)

Postup obnovy vlastnick˘ch a uÏívacích práv k 31. 12. 2006 (v˘mûra v ha)
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Postup fyzického pfiedávání lesního majetku obcím

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pfiípady 4 625 4 852 4 997 5 298 5 607 5 850 6 018 6 125 6 253 6 395
ha 326 159 335 476 337 353 358 853 379 843 390 981 397 400 399 471 402 151 404 361

Realizace smluvních pfievodÛ v roce 2006 – pozemky (nákup, prodej, smûny) 

Prodej (vãetnû úplatného pfievodu práva hospodafiit)
Celkem Z toho lesní pozemky

V˘mûra v ha 588,6963 421,1835
Realizaãní cena v Kã 176 049 972 99 551 658

Nákup 
Celkem Z toho lesní pozemky

V˘mûra v ha 1 284,6409 1 202,2448
Realizaãní cena v Kã 187 607 104 174 390 720
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Lidské zdroje

V roce 2006 probûhly tyto zmûny ve funkcích vedoucích zamûstnancÛ:

Organizaãní jednotka Nové obsazení PÛvodní obsazení Datum zmûny

LS Fr˘dlant Ing. Otto Kuãera Petr Îaba 1. 1. 2006
LS Dûãín Ing. Jifií Toms Ladislav Hovorka 1. 1. 2006
LS âesk˘ Krumlov Ing. Radek Kordaã Josef âervensk˘ 1. 1. 2006
LS ·ternberk Ing. Jifií Sládek Ing. Jifií Hanu‰ 1. 1. 2006
¤editelství LâR Ing. Franti‰ek Koníãek *) 23. 1. 2006
¤editelství LâR Jifií Jankoviã Ing. Vladimír Sova 27. 2. 2006
¤editelství LâR Ing. Václav Tfie‰tík Ing. Franti‰ek Koníãek 27. 2. 2006
¤editelství LâR RNDr. Vladimír Vesel˘ Ing. Zdenûk Cába 27. 2. 2006
¤editelství LâR Ing. Vladimír Blahuta **) 1. 3. 2006
¤editelství LâR Ing. Vladimír Krchov Ing. Karel LuÀák 21. 3. 2006
LS Rychnov n. K. Libor Pauer Ing. Vladimír Krchov 21. 3. 2006
LS Horní Blatná Ing. Jifií Vojtûch Ing. Jan Neuman 1. 6. 2006
¤editelství LâR Ing. Franti‰ek Koníãek ***) 5. 6. 2006
LS Rychnov n. K. Ing. Jana Trejtnarová Libor Pauer 23. 6. 2006
LS Litvínov Ale‰ Kilb Ing. Vladimír ·oral 1. 7. 2006
LS Litvínov Ing. âenûk Melcr Ale‰ Kilb 1. 9. 2006
¤editelství LâR Ing. Milo‰ Novák Jifií Jankoviã 1. 11. 2006
KI ChoceÀ Ing. Zuzana Neznajová Ing. Jaroslav Matiãka 13. 11. 2006

*)   Námûstek generálního fieditele pro obchod a marketing (funkce novû zfiízena).
**)  ¤editel pro fiízení zahraniãních projektÛ (funkce novû zfiízena).
***) Jmenován generálním fieditelem.

V˘voj poãtu zamûstnancÛ v organizaãních jednotkách LâR

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

LS, ST, KI, ¤ LâR 2 335 2 288 2 222 2 213 2 212 2 227 2 198 2 273
LZ, SZ 1 600 1 460 1 366 1 313 1 240 1 209 1 235 1 251
Celkem 3 935 3 748 3 588 3 526 3 452 3 436 3 433 3 524

V˘voj poãtu personálu v organizaãních jednotkách LâR

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

¤ LâR 110 115 109 109 114 115 129 172
KI 142 144 143 144 141 135 136 129
LS 1 836 1 813 1 756 1 735 1 726 1 714 1 673 1 710
LZ, SZ 411 395 382 371 356 340 338 350
ST 56 56 58 57 67 72 71 74
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Poãet dûlníkÛ zamûstnan˘ch v jednotliv˘ch letech u LâR

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Poãet dûlníkÛ 1 367 1 225 1 140 1 110 1 048 1 057 1 086 1 089

Struktura vzdûlanosti personálu LâR (%)

Rok Pfiehled stupÀÛ dosaÏeného vzdûlání 
V· ÚSO SO + základní

1999 34,7 55,6 9,7
2000 35,2 55,4 9,4
2001 36,1 55,7 8,2
2002 37,3 57,0 5,7
2003 37,9 56,8 5,3
2004 39,0 55,9 5,1
2005 40,2 55,1 4,7
2006 40,3 55,0 4,7

V˘voj prÛmûrn˘ch mûsíãních v˘dûlkÛ (Kã)

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Podnik celkem 12 955 13 880 14 740 15 437 16 710 17 476 19 530 20 787
LS, KI, ST, ¤ LâR 14 139 15 102 16 006 16 712 18 190 18 882 21 298 22 663
LZ, SZ 11 235 11 961 12 831 13 295 14 070 14 886 16 381 17 379
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Komunikace podniku s vefiejností

Základním strategick˘m zámûrem LesÛ âR a v neposlední fiadû i cílem je udrÏet Lesy âeské republiky v pozici ekonomicky silné instituce
a vybudovat stabilní zázemí tak, aby v dlouhodobém horizontu mohly Lesy âR fungovat jako kompaktní, moderní a efektivní spoleãnost
s jasnou vizí, a to jak v oblasti obhospodafiování lesa, tak v jeho mimoprodukãních ãinnostech. ProtoÏe silná a velká spoleãnost sama o sobû
nezajistí efektivitu, musí Lesy âR k upevnûní své pozice obnovit zejména dÛvûru vefiejnosti, stabilizovat právní vztahy a vytváfiet optimální
pfiidanou hodnotu pro vlastníka.

Aby Lesy âR mohly svou pozici upevnit, je velice dÛleÏité zaji‰Èování kvalitní komunikace uvnitfi a vnû spoleãnosti. Nová komunikaãní
strategie v roce 2006 v˘raznû posílila ãinnost smûrem k vefiejnosti. Ke zmûnû strategie vedly i v˘zkumy, které byly v roce 2006 provedeny.
Komunikaãní strategie byla nastavena na tfii pilífie, a to environmentální, rekreaãní a ekonomick˘. KaÏdá z tûchto sloÏek má svou
komunikaãní strategii a komunikaãní kanály. Agendu zaji‰Èuje (k 31. 12. 2006) odbor marketingu a PR (OMPR).

âlenûní odboru OMPR 2006

1. Novináfii

Atmosféra v rámci komunikace LesÛ âR s novináfii byla i v roce 2006 velmi napjatá. V druhém pololetí se ale podafiilo tento trend z vût‰í
ãásti zvrátit. NovináfiÛm bylo vûnováno mnoho ãasu a jednotlivá problematická témata jim byla podrobnû vysvûtlena. Novináfii zaãali brát
Lesy âR jako partnera. V dobû kauz a neustál˘ch napadání to byl asi nejvût‰í pozitivní obrat. 

Do‰lo i ke zmûnû v rámci osoby tiskového mluvãího. K této zmûnû vedla i zmûna firemní strategie LesÛ âR. I nadále je na‰ím cílem, aby
spoleãnost Lesy âR byla vnímána jako moderní spoleãnost. 
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Public relations 
a vnitropodniková komunikace

Marketingová
komunikace
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Borovice lesní – Pinus silvestris (F. A. Roßmäßler, Der Wald, 1863).



2. Vefiejnost (odborná a laická)

Prostfiednictvím internetové aplikace vyfiídili pracovníci LesÛ âR bezpoãet dotazÛ od náv‰tûvníkÛ a pfiátel lesa. Nová podoba webov˘ch
stránek vychází vstfiíc právû v‰em – houbafiÛm, sbûraãÛm lesních plodÛ, ale i turistÛm a lidem, ktefií vyráÏejí do lesÛ za sportem.
V neposlední fiadû je zde i sekce urãená pfiímo odborné vefiejnosti, která zde najde v‰e potfiebné. Odborná vefiejnost je specifická cílová
skupina, jelikoÏ vyÏaduje velmi diferencovan˘ pfiístup. Z tohoto pohledu LâR pofiádají nûkolik odborn˘ch semináfiÛ a setkaní s rÛzn˘mi
zájmov˘mi a odborn˘mi uskupeními. V rámci této cílové skupiny je plnûna i role zahraniãních vztahÛ, pfiedev‰ím s Evropskou unií, kde
nejdominantnûj‰í téma tvofií projekt NATURA 2000.

3. Dûti a mládeÏ

Osvûta a v˘chova mladé generace patfií mezi priority v celé komunikaãní strategii LesÛ âR. Realizujeme ji pomocí fiady nástrojÛ. 

Tradiãním a dobfie fungujícím projektem je ve spolupráci se SdruÏením TEREZA celorepublikov˘ ‰kolní vzdûlávací projekt „Les ve ‰kole,
‰kola v lese“. Poãet zapojen˘ch skupin v leto‰ním roce dosáhl ãísla 186. Dûti se v rámci projektu seznamují s ekosystémem lesa
netradiãními metodami a získávají mnoho praktick˘ch informací.

V roce 2006 jsme pokraãovali ve spolupráci se SdruÏením stfiedisek ekologické v˘chovy Pavuãina. V˘ukov˘ch programÛ se v roce 2006
zúãastnilo 25 627 dûtí.

Lesy âR podpofiily 8 vybran˘ch projektÛ stfiedisek ekologické v˘chovy, jejichÏ v˘stupy slouÏí ke zkvalitnûní v˘ukov˘ch programÛ o lese.

V na‰ich organizaãních jednotkách probûhlo v roce 2006 celkem 18 DnÛ s Lesy âR. Tyto akce mají sportovnû poznávací charakter a jsou
pfiíleÏitostí pro upevnûní vztahÛ LesÛ âR a vefiejnosti na lokální úrovni.

4. Vnitropodniková komunikace

Vnitropodniková komunikace je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích nástrojÛ fiízení takto velké organizace. Z pohledu nového managamentu je tomuto
segmentu vûnována znaãná pozornost. V rámci cílové skupiny zamûstnancÛ jsou dominantními nástroji komunikace vnitropodnikov˘ ãasopis
a podnikov˘ intranet. Pro sbûr informací napfiíã firmou slouÏí dotazníkové lesnické schránky a zelená telefonní linka. Souãástí projektu je
i pravidelné pofiádání velkého Lesy management meetingu na kvartální bázi. Jedná se o setkání vedení se stfiedním a vy‰‰ím
managementem.

V rámci teambuildingov˘ch projektÛ jsou organizovány závody ve stfielbû, Pohár LâR, cyklozávody na lesních správách a zamûstnanecké
vánoãní plesy.

Komunikaãní strategie je pravidelnû vyhodnocována trackingov˘mi v˘zkumy v dan˘ch cílov˘ch skupinách.
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Smrk ztepil˘ – Picea abies (F. A. Roßmäßler, Der Wald, 1863).



V˘rok auditora 
k v˘roãní zprávû 

Zpráva nezávislého auditora

zakladateli a generálnímu fiediteli státního podniku o ovûfiení v˘roãní zprávy za rok 2006 státního podniku Lesy âeské republiky, s.p., 
se sídlem v Hradci Králové, Iâ 42196451.

Ovûfiili jsme soulad v˘roãní zprávy státního podniku Lesy âeské republiky, s.p., k 31. 12. 2006 s úãetní závûrkou, která je obsaÏena v této
v˘roãní zprávû. Za správnost v˘roãní zprávy je zodpovûdn˘ generální fieditel státního podniku. Na‰ím úkolem je vydat na základû provedeného
ovûfiení v˘rok o souladu v˘roãní zprávy s úãetní závûrkou. 

Ovûfiení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorsk˘mi standardy a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ âeské
republiky. Tyto standardy vyÏadují, aby auditor naplánoval a provedl ovûfiení tak, aby získal pfiimûfienou jistotu, Ïe informace obsaÏené ve
v˘roãní zprávû, které popisují skuteãnosti, jeÏ jsou téÏ pfiedmûtem zobrazení v úãetní závûrce, jsou ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu
s pfiíslu‰nou úãetní závûrkou. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe provedené ovûfiení poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení v˘roku auditora.

Podle na‰eho názoru jsou informace uvedené ve v˘roãní zprávû státního podniku Lesy âeské republiky, s.p., k 31. 12. 2006 ve v‰ech
v˘znamn˘ch ohledech v souladu s úãetní závûrkou. 

V Hradci Králové dne 27. ãervence 2007

A&CE Auditofii a znalci HK, spol. s r. o.
Pálenecká 183, 500 04 Hradec Králové
osvûdãení KA âR ã. 011 Ing. Ladislav Bém
Ing. Martin Kozohorsk˘, jednatel spoleãnosti auditor, osvûdãení ã. 0090
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V˘rok auditora 
k úãetní závûrce 

Zpráva nezávislého auditora

zakladateli a generálnímu fiediteli státního podniku o ovûfiení fiádné úãetní závûrky k 31. 12. 2006 státního podniku Lesy âeské republiky, s.p.,
se sídlem v Hradci Králové, Iâ 42196451.

Ovûfiili jsme pfiiloÏenou úãetní závûrku k 31. 12. 2006 státního podniku Lesy âeské republiky, s.p., tj. rozvahu k 31. 12. 2006, v˘kaz zisku
a ztráty za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 a pfiílohu této úãetní závûrky, vãetnû popisu pouÏit˘ch v˘znamn˘ch úãetních metod.
Údaje o státním podniku Lesy âeské republiky, s.p., jsou uvedeny v bodû 1 pfiílohy této úãetní závûrky.

Odpovûdnost statutárního orgánu úãetní jednotky za úãetní závûrku

Za sestavení a vûrné zobrazení úãetní závûrky v souladu s ãesk˘mi úãetními pfiedpisy odpovídá generální fieditel státního podniku. Souãástí
této odpovûdnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitfiní kontroly nad sestavováním a vûrn˘m zobrazením úãetní závûrky tak, aby
neobsahovala v˘znamné nesprávnosti zpÛsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatÀovat vhodné úãetní metody a provádût v dané
situaci pfiimûfiené úãetní odhady.

Odpovûdnost auditora

Na‰í úlohou je vydat na základû provedeného auditu v˘rok k této úãetní závûrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech
a Mezinárodními auditorsk˘mi standardy a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ âeské republiky. V souladu s tûmito
pfiedpisy jsme povinni dodrÏovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka
neobsahuje v˘znamné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorsk˘ch postupÛ, jejichÏ cílem je získat dÛkazní informace o ãástkách a skuteãnostech uveden˘ch v úãetní
závûrce. V˘bûr auditorsk˘ch postupÛ závisí na úsudku auditora vãetnû posouzení rizik, Ïe úãetní závûrka obsahuje v˘znamné nesprávnosti
zpÛsobené podvodem nebo chybou. Pfii posuzování tûchto rizik auditor pfiihlédne k vnitfiním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení
a vûrné zobrazení úãetní závûrky. Cílem posouzení vnitfiních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádfiit se
k úãinnosti vnitfiních kontrol. Audit téÏ zahrnuje posouzení vhodnosti pouÏit˘ch úãetních metod, pfiimûfienosti úãetních odhadÛ
proveden˘ch vedením i posouzení celkové prezentace úãetní závûrky.

Domníváme se, Ïe získané dÛkazní informace tvofií dostateãn˘ a vhodn˘ základ pro vyjádfiení na‰eho v˘roku.

V˘rok bez v˘hrad

Podle na‰eho názoru úãetní závûrka podává vûrn˘ a poctiv˘ obraz aktiv, pasiv a finanãní situace státního podniku Lesy âeské republiky, s.p.,
k 31. 12. 2006 a nákladÛ, v˘nosÛ a v˘sledku jeho hospodafiení za rok 2006 v souladu s ãesk˘mi úãetními pfiedpisy.

AniÏ bychom vyjadfiovali v˘rok s v˘hradou, jako ovûfiovatelé povaÏujeme za nezbytné upozornit na skuteãnosti, které mohou b˘t dÛleÏité
pro posouzení majetkové a finanãní situace státního podniku Lesy âeské republiky, s.p., k datu 31. 12. 2006 uvedené v bodu 10 Pfiílohy,
které se t˘kají moÏn˘ch dopadÛ neukonãen˘ch soudních sporÛ vznikl˘ch po zru‰ení v˘bûrov˘ch fiízení vyhlá‰en˘ch v roce 2005 a 2006 na
dodávky komplexních lesnick˘ch ãinností. Koneãn˘ v˘sledek tûchto soudních sporÛ nelze ke dni ukonãení auditu odhadnout a na
pfiípadné závazky z nich vypl˘vající nebyla v úãetní závûrce vytvofiena Ïádná rezerva.

V Hradci Králové dne 11. kvûtna 2007

A&CE Auditofii a znalci HK, spol. s r. o.
Pálenecká 183, 500 04 Hradec Králové
osvûdãení KA âR ã. 011 Ing. Ladislav Bém
Ing. Martin Kozohorsk˘, jednatel spoleãnosti auditor, osvûdãení ã. 0090
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Úãetní závûrka 
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2006 2005
Oznaãení Název Brut to Korekce Net to Net to  

A K T I V A  C E L K E M 79 455 076 -10 363 222 69 091 854 67 026 414
B. Dlouhodob˘ majetek 72 004 531 -10 221 727 61 782 804 61 106 528
B.I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 376 346 -212 836 163 510 143 576
B.I. 3. Software 108 145 -73 677 34 468 33 136
B.I. 4. Ocenitelná práva 3 548 -552 2 996 0
B.I. 6. Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 210 205 -138 607 71 598 58 231
B.I. 7. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 53 339 0 53 339 51 824
B.I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 1 109 0 1 109 385
B.II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 70 331 156 -9 999 407 60 331 749 60 118 339
B.II. 1. Pozemky 53 092 302 0 53 092 302 52 878 972
B.II. 2. Stavby 15 755 431 -9 105 273 6 650 158 6 579 440
B.II. 3. Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí 1 099 135 -893 887 205 248 259 829
B.II. 4. Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ 44 -44 0 1
B.II. 5. Základní stádo a taÏná zvífiata 251 -203 48 76
B.II. 6. Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 7 952 0 7 952 8 052
B.II. 7. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 371 040 0 371 040 391 067
B.II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 5 001 0 5 001 902
B.III. Dlouhodob˘ finanãní majetek 1 297 029 -9 484 1 287 545 844 613
B.III. 2. Podíly v úãetních jednotkách pod podstatn˘m vlivem 101 153 -9 484 91 669 91 669
B.III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 745 876 0 745 876 752 944
B.III. 5. Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek 450 000 0 450 000 0
C. ObûÏná aktiva 7 355 005 -141 495 7 213 510 5 839 615
C.I. Zásoby 235 596 -331 235 265 180 424
C.I. 1. Materiál 80 634 0 80 634 67 767
C.I. 2. Nedokonãená v˘roba a polotovary 117 783 0 117 783 84 675
C.I. 3. V˘robky 32 195 0 32 195 23 892
C.I. 4. Zvífiata 387 0 387 348
C.I. 5. ZboÏí 3 322 -331 2 991 2 467
C.I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 1 275 0 1 275 1 275
C.II. Dlouhodobé pohledávky 14 550 0 14 550 30 813
C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahÛ 12 359 0 12 359 28 464
C.II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 191 0 2 191 2 349
C.III. Krátkodobé pohledávky 2 258 500 -141 164 2 117 336 1 176 368
C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahÛ 2 087 805 -84 370 2 003 435 1 094 081
C.III. 4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva a úãastníky sdruÏení 6 0 6 2
C.III. 6. Stát – daÀové pohledávky 4 576 0 4 576 11 815
C.III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 32 477 0 32 477 27 872
C.III. 8. Dohadné úãty aktivní 3 287 0 3 287 4 937
C.III. 9. Jiné pohledávky 130 349 -56 794 73 555 37 661
C.IV. Finanãní majetek 4 846 359 0 4 846 359 4 452 010
C.IV. 1. Peníze 2 869 0 2 869 2 065
C.IV. 2. Úãty v bankách 1 280 853 0 1 280 853 1 486 466
C.IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 3 562 637 0 3 562 637 2 963 479
D.I. âasové rozli‰ení 95 540 0 95 540 80 271
D.I. 1. Náklady pfií‰tích období 4 953 0 4 953 2 904
D.I. 3. Pfiíjmy pfií‰tích období 90 587 0 90 587 77 367

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2006 (v tis. Kã)
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Oznaãení Název 2006 2005 

P A S I V A  C E L K E M 69 091 854 67 026 414
A. Vlastní kapitál 64 323 216 62 633 000
A.I. Základní kapitál 8 602 692 8 348 754
A.I. 1. Základní kapitál 8 602 692 8 348 754
A.I. 1. Kmenové jmûní zapsané 5 818 759 5 818 759
A.I. 1. Nezapsané zmûny kmenového jmûní 2 783 933 2 529 995
A.II. Kapitálové fondy 52 042 718 52 058 958
A.II. 2. Ostatní kapitálové fondy 52 026 464 52 035 636
A.II. 3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ 16 254 23 322
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 2 019 720 1 807 662
A.III. 1. Zákonn˘ rezervní fond 1 251 283 1 251 283
A.III. 2. Statutární a ostatní fondy 768 437 556 379
A.V. V˘sledek hospodafiení bûÏného úãetního období (+/-) 1 658 086 417 626
B. Cizí zdroje 4 688 717 4 308 379
B.I. Rezervy 2 776 822 2 843 681
B.I. 1. Rezervy podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ 803 796 1 301 371
B.I. 4. Ostatní rezervy 1 973 026 1 542 310
B.II. Dlouhodobé závazky 123 571 108 942
B.II. 10. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 123 571 108 942
B.III. Krátkodobé závazky 1 788 324 1 355 756
B.III. 1. Závazky z obchodních vztahÛ 1 005 224 487 242
B.III. 4. Závazky ke spoleãníkÛm, ãlenÛm druÏstva a úãastníkÛm sdruÏení 241 240
B.III. 5. Závazky k zamûstnancÛm 168 824 156 836
B.III. 6. Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní 36 532 46 268
B.III. 7. Stát – daÀové závazky a dotace 509 655 636 044
B.III. 8. Krátkodobé pfiijaté zálohy 58 136 23 698
B.III. 10. Dohadné úãty pasivní 9 333 5 322
B.III. 11. Jiné závazky 379 106
C.I. âasové rozli‰ení 79 921 85 035
C.I. 1. V˘daje pfií‰tích období 27 889 36 796
C.I. 2. V˘nosy pfií‰tích období 52 032 48 239
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Oznaãení Název 2006 2005 

I. TrÏby za prodej zboÏí 545 828 27 325
A. Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí 530 343 26 243

+ Obchodní marÏe 15 485 1 082
II. V˘kony 9 478 558 6 205 513
II. 1. TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb 9 425 842 6 159 879
II. 2. Zmûna stavu zásob vlastní ãinnosti 42 289 35 125
II. 3. Aktivace 10 427 10 509

B. V˘konová spotfieba 5 939 116 3 977 815
B.1. Spotfieba materiálu a energie 344 829 315 884
B.2. SluÏby 5 594 287 3 661 931

+ Pfiidaná hodnota 3 554 927 2 228 780
C. Osobní náklady 1 235 702 1 116 171
C.1. Mzdové náklady 890 364 805 112
C.2. Odmûny ãlenÛm orgánÛ podniku 45 0
C.3. Náklady na sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní 314 108 285 573
C.4. Sociální náklady 31 185 25 486
D. Danû a poplatky 129 651 129 407
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 422 678 406 296

III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 330 101 192 800
III.1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku 313 182 182 661
III.2. TrÏby z prodeje materiálu 16 919 10 139

F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 76 985 44 135
F.1. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 64 296 36 922
F.2. Prodan˘ materiál 12 689 7 213
G. Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek v provozní oblasti -8 813 -3 108
G.1. Zmûna stavu rezerv v provozní oblasti -66 859 4 993
G.2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek v provozní oblasti 58 046 -8 101

IV. Ostatní provozní v˘nosy 176 328 72 608
H. Ostatní provozní náklady 77 591 78 146

* Provozní v˘sledek hospodafiení 2 127 562 723 141
VI. TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ 3 189 578 504 688

J. Prodané cenné papíry a podíly 3 186 936 505 496
VII. V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku 39 661 114 758
VII.1. V˘nosy z podílÛ v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách pod podstatn˘m vlivem 3 235 2 616
VII.2. V˘nosy z ostatních dlouhodob˘ch cenn˘ch papírÛ a podílÛ 36 426 112 142
VIII. V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku 119 884 176 728

K. Náklady z finanãního majetku 10 777 6
IX. V˘nosy z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ 25 244 18 696

L. Náklady z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ 19 112 8 780
M. Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek ve finanãní oblasti 0 0

X. V˘nosové úroky 24 407 18 853
N. Nákladové úroky 2 907 2 193

XI. Ostatní finanãní v˘nosy 6 968 7 845
O. Ostatní finanãní náklady 19 047 8 248

* Finanãní v˘sledek hospodafiení 166 963 316 845
Q. DaÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost 636 439 622 360
Q.1. – splatná 621 809 613 601
Q.2. – odloÏená 14 630 8 759

** V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost 1 658 086 417 626
XIII. Mimofiádné v˘nosy 0 0

R. Mimofiádné náklady 0 0
S. DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti 0 0
S.1. – splatná 0 0

* Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení 0 0
*** V˘sledek hospodafiení za úãetní období (+/-) 1 658 086 417 626
**** V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním 2 294 525 1 039 986

V˘kaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2006 (v tis. Kã)     



Pfiíloha 
k úãetní závûrce 

1.

Lesy âeské republiky, s.p. 
Hradec Králové 8, Pfiemyslova 1106, PSâ 501 68
Iâ: 42196451
Právní forma: státní podnik

Hlavní pfiedmût podnikání (dle aktuální zakládací listiny) 

V˘kon práva hospodafiení k lesÛm, které jsou ve vlastnictví státu, k nimÏ má státní podnik právo hospodafiení; v˘kon práva hospodafiení
k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, kter˘ je ve vlastnictví státu a byl svûfien k plnûní jeho úkolÛ a k provozování podnikatelské
ãinnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovûdnost; v˘kon ve‰ker˘ch vlastnick˘ch práv k majetku, ke kterému má státní
podnik právo hospodafiení, s podmínkou souhlasu zakladatele pfii právních úkonech s urãen˘m majetkem a souhlasu dozorãí rady
v rozsahu daném zakladatelem v jednacím fiádu dozorãí rady u ostatního majetku; ãinnost odborného lesního hospodáfie; v˘kon ochranné
sluÏby v lesích.

Ostatní pfiedmût podnikání je uveden ve vefiejnû pfiístupném obchodním rejstfiíku na internetové stránce www.justice.cz. Stejnû tak jsou
zde podrobnû uvedeny v‰echny zmûny a dodatky provedené v úãetním období 2006.

Zápis do obchodního rejstfiíku

Státní podnik byl zaloÏen zakládací listinou Ministerstva zemûdûlství âeské republiky dne 11. 12. 1991 ã. j. 6677/91-100 s úãinností od 
1. 1. 1992, zakládací listina byla dne 12. 8. 1997 Rozhodnutím Ministerstva zemûdûlství âR ã. j. 3217/97-1000 pfiizpÛsobena zákonu 
ã. 77/1997 Sb., o státním podniku, s úãinností od 22. 9. 1997.

Státní podnik je zapsán v obchodním rejstfiíku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle A XII, vloÏka 540.

Hodnota kmenového jmûní zapsaná v obchodním rejstfiíku k 31. 12. 2006 ãiní 5 818 758 987,42 Kã.

Roãní úãetní závûrka za rok 2006 se sestavuje k 31. 12. 2006.

Statutární orgán k 31. 12. 2006

Ing. Franti‰ek Koníãek – generální fieditel

Zástupci statutárního orgánu k 31. 12. 2006

RNDr. Vladimír Vesel˘ – ekonomick˘ fieditel, 1. zástupce generálního fieditele
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. – v˘robnû-technick˘ fieditel, 2. zástupce generálního fieditele
Ing. Václav Tfie‰tík – fieditel pro obchod, 3. zástupce generálního fieditele

Od data rozvahového dne k datu sestavení úãetní závûrky do‰lo ke zmûnû statutárního orgánu. K 11. 5. 2007 tvofií statutární orgán (dosud
nezapsáno v obchodním rejstfiíku):

Statutární orgán k 11. 5. 2007

Ing. Jifií Holick˘ – generální fieditel
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Zástupci statutárního orgánu k 11. 5. 2007

Ing. Vladimír Dolejsk˘, Ph.D. – v˘robnû-technick˘ fieditel
Ing. Milu‰e Kadefiávková – ekonomick˘ fieditel
Ing. Bohumil Kos – obchodní fieditel
Ing. Vladimír ¤ihák – fieditel strategie a vnûj‰ích vztahÛ

Dozorãí rada k 31. 12. 2006

Roman Schindler – pfiedseda
Ing. Viktor Bla‰ãák – 1. místopfiedseda
JUDr. Milan Kováã – 2. místopfiedseda 
Ing. Jifií Jiránek 
Ing. Jaromír Kfiíha 
Libor Luká‰
Ing. Jan Smutn˘
Prof. Ing. Ludûk ·i‰ák, CSc.
Ing. Ladislav Tomá‰ek

·est ãlenÛ dozorãí rady je jmenováno zakladatelem, Ministerstvem zemûdûlství âR, tfii jsou voleni z fiad zamûstnancÛ podniku.

Od data rozvahového dne k datu sestavení úãetní závûrky do‰lo ke zmûnám v dozorãí radû. K 11. 5. 2007 je dozorãí rada ve sloÏení (dosud
nezapsáno v obchodním rejstfiíku):

Dozorãí rada k 11. 5. 2007

Mgr. Pavel Drobil – pfiedseda
Ing. Viktor Bla‰ãák – 1. místopfiedseda
Ing. Jaromír Kfiíha
Libor Luká‰
Prof. Ing. Ludûk ·i‰ák, CSc.
Ing. Ladislav Tomá‰ek
JUDr. Daniel Volák
Radek Vonka

Organizaãní struktura podniku k 31. 12. 2006

Vnitropodnikové úãetní jednotky

¤editelství podniku fiídí 6 pfiímo fiízen˘ch závodÛ – Lesní závody Boubín, Dobfií‰, Kladská, Konopi‰tû, Îidlochovice a Semenáfisk˘ závod
T̆ ni‰tû nad Orlicí.

Kromû toho fiídí fieditelství podniku pfiímo 78 lesních správ na území celé âeské republiky.

Samostatnou úãetní jednotkou je správa drobn˘ch vodních tokÛ a bystfiin na úrovni Správ tokÛ povodí Berounky, Dyje, Labe, Moravy,
Odry, Ohfie a Vltavy.

Samostatné úãetní jednotky jsou „Správa klientsk˘ch aktiv“, v jejímÏ rámci se sleduje zhodnocování voln˘ch finanãních prostfiedkÛ
v samostatn˘ch portfoliích, a „Centrální obchod“, v jehoÏ rámci se sleduje obchod se dfiívím zaji‰Èovan˘ mimo lesní správy a závody.
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Dal‰í organizaãní jednotky

Organizaãní souãástí fieditelství podniku na úrovni úãetního stfiediska je 13 krajsk˘ch inspektorátÛ.

Zmûny organizaãní struktury v letech 2006 aÏ 2007

K 1. 1. 2006 byly zru‰eny 3 lesní správy a vznikla lesní správa TouÏim.

2.

Lesy âeské republiky, s.p., mûly k 31. 12. 2006 majetkovou úãast a rozhodující vliv ve firmách:

(údaje o vlastním kapitálu a v˘sledku hospodafiení jsou uvedeny v tis. Kã)

– Hradecká lesní a dfievafiská spoleãnost a.s.

Sídlo: Malé námûstí 111, 502 00 Hradec Králové, Iâ 60913827
Vlastní kapitál: 2005: +114 909; 2006: +137 590 (pfiedbûÏn˘ údaj)
V˘sledek hospodafiení: 2005: +40 377; 2006: +30 094 (pfiedbûÏn˘ údaj)

Podíl majetkové úãasti LâR na základním kapitálu a.s.: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o pfievodu zisku nejsou uzavfieny.

– H.F.C. a.s.

Sídlo: Malé námûstí 117, 500 02 Hradec Králové, Iâ 25939181
Vlastní kapitál: 2005: +107 573; 2006: k datu úãetní závûrky nebyl znám
V˘sledek hospodafiení: 2005: +4 441; 2006: k datu úãetní závûrky nebyl znám

Podíl majetkové úãasti LâR na základním kapitálu a.s.: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o pfievodu zisku nejsou uzavfieny.

– KOMAS a.s. (od 1. 1. 2006 je spoleãnost v likvidaci)

Sídlo: Horova 388, ·tûtí, Iâ 00380172
Vlastní kapitál: 2005: +27 376; 2006: údaj není znám, firma je likvidována
V˘sledek hospodafiení: 2005: -7 005; 2006: údaj není znám, firma je likvidována

Podíl majetkové úãasti LâR na základním kapitálu a.s.: 30,6 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o pfievodu zisku nejsou uzavfieny.

V roce 2004 vedení podniku rozhodlo o prodeji akcií Hradecké lesní a dfievafiské spoleãnosti a.s. (HLDS) a KOMAS a.s. Do doby
sestavení úãetní závûrky za rok 2006 k Ïádnému prodeji nedo‰lo a nedo‰lo ani ke zmûnû tohoto rozhodnutí. U akcií HLDS trvá
rozhodnutí neprodat je pod úãetní hodnotu a podíl LâR na vlastním kapitálu HLDS nezakládá dÛvod pro tvorbu opravné poloÏky.

Akcie KOMAS a.s. byly jiÏ k 31. 12. 2004 posouzeny jako neprodejné, a proto byla vytvofiena opravná poloÏka ve v˘‰i 100 % úãetní
hodnoty; k 31. 12. 2006 dÛvod pro existenci opravné poloÏky trvá (v˘kaz Rozvaha, aktiva, fiádek B.III.2. korekce).
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3.

2006 2005
PrÛmûrn˘ roãní pfiepoãten˘ stav pracovníkÛ 3 524 3 433
Evidenãní stav pracovníkÛ k 31. 12. 3 761 3 643
Mzdové náklady (tis. Kã) 890 364 805 112
Náklady na sociální zabezpeãení (tis. Kã) 314 108 285 573
Sociální náklady (tis. Kã) 31 185 25 486
Osobní náklady (tis. Kã) 1 235 702 1 116 171
Poãet pracovníkÛ v fiídících orgánech (pvfio) 21 17
Mzdové náklady pvfio (tis. Kã) 19 632 18 193
Náklady na sociální zabezpeãení pvfio (tis. Kã) 6 872 6 368

Za pracovníky v fiídících orgánech se povaÏují pracovníci generálního fieditelství na pozicích fieditelÛ a vedoucích odborÛ (v pfiíloze za rok
2005 je uvedena ‰ir‰í kategorie fiídících pracovníkÛ, údaje v pfiíloze 2006 jsou pro rok 2005 pfiepoãítány dle tohoto vymezení).

Osobám, které jsou statutárním orgánem, ãlenÛm statutárních nebo jin˘ch fiídících a dozorãích orgánÛ nebyly poskytovány Ïádné poÏitky
nad rámec v‰eobecnû platn˘ch vnitropodnikov˘ch smûrnic. V roce 2006 byly ãlenÛm dozorãí rady vyplaceny odmûny ve v˘‰i 45 000 Kã.
KaÏd˘ pracovník v fiídících orgánech má moÏnost v souladu s platn˘mi zákonn˘mi normami a vnitropodnikov˘mi smûrnicemi vyuÏívat
sluÏební automobil k soukrom˘m potfiebám.

Osobám, které jsou statutárním orgánem, ãlenÛm statutárních nebo jin˘ch fiídících a dozorãích orgánÛ vãetnû b˘val˘ch osob a ãlenÛ
tûchto orgánÛ nebyla ostatní plnûní jak v penûÏní, tak v nepenûÏní formû poskytována.

LâR provozují vnitropodnikovou spofiitelnu (dále VPS). Ve VPS jsou shromáÏdûny penûÏní prostfiedky zamûstnancÛ a VPS zamûstnancÛm
umoÏÀuje provádût bezhotovostní operace se sv˘mi penûÏními prostfiedky vãetnû jejich hotovostních v˘bûrÛ. Úãast ve VPS je dobrovolná,
k 31. 12. 2006 byl poãet klientÛ VPS 749 osob. Maximální limit penûÏních prostfiedkÛ uloÏen˘ch na úãtu jednoho zamûstnance je 1 mil. Kã.
PenûÏní prostfiedky jsou úroãeny úrokovou sazbou 3 %. K 31. 12. ãinil celkov˘ stav penûÏních prostfiedkÛ na úãtu VPS: 102 259 tis. Kã v roce
2006 a 80 104 tis. Kã v roce 2005 – vykazují se v Rozvaze, v pasivech na fiádku B.III.5.

Pohledávky k zamûstnancÛm (Rozvaha, aktiva C.III.9.) ãiní k 31. 12. 2006 celkem 17 040 tis. Kã (18 674 tis. Kã k 31. 12. 2005). V této
ãástce za rok 2006 jsou uvedeny i splátky pÛjãek s dobou splatnosti v roce 2008 a dále, a to ve v˘‰i 9 402 tis. Kã, které jsou v pfiípadû
ukonãení pracovního pomûru okamÏitû splatné.

4.

4.1. Aplikace obecn˘ch úãetních zásad, pouÏité úãetní metody, zpÛsoby oceÀování a odpisování

LâR pouÏívaly v letech 2005 aÏ 2006 úãetní postupy, zásady, metody a zpÛsoby oceÀování v souladu s platn˘m znûním zákona 
ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a Vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb.

a) OceÀování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvofieného vlastní ãinností

Práce spojené s pofiízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se oceÀují vlastními náklady v˘roby, to znamená skuteãn˘mi
pfiím˘mi náklady a rozpoãtovan˘m podílem v˘robní reÏie. Investiãní stavební a strojírenská v˘roba, pfiesahuje-li doba v˘stavby období
jednoho roku, se oceÀuje úpln˘mi vlastními náklady.

b) Odpisov˘ plán pro dlouhodob˘ majetek

Úãetní odpisy dlouhodobého majetku jsou rovnomûrné a úãtují se mûsíãnû odvozenû z roãních sazeb, které jsou pro jednotlivé skupiny
dlouhodobého majetku stanoveny obecnou tabulkou úãetních odpisÛ. PouÏití jiné odpisové sazby pro konkrétní dlouhodob˘ majetek je
moÏné pouze se souhlasem generálního fieditele. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek se pro daÀové úãely odpisuje zásadnû zrychlen˘mi odpisy
podle § 32 zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ.
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Otvírky nov˘ch lomÛ, pískoven, zemníkÛ, hlini‰È a doãasné stavby se odpisují dle zákona ã. 586/92 Sb. rovnomûrnû. Roãní daÀov˘ odpis
se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Doba Ïivotnosti se odvozuje od stavebního fiízení (stavební povolení nebo
ohlá‰ení drobné stavby).

Doãasné stavby, otvírky nov˘ch lomÛ, pískoven, zemníkÛ, hlini‰È a pronajat˘ dlouhodob˘ majetek se odpisují mûsíãnû podle zásad
stanoven˘ch pro daÀové odpisy.

Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek se odepisuje pfii zafiazení do evidence dlouhodobého majetku vedené v úloze IMA v prvním roce ve
v˘‰i 50 % vstupní ceny. Zbyl˘ch 50 % se odepí‰e v dal‰ím roce pouÏívání.

Odpisov˘ plán je vyjádfien tabulkou úãetních odpisÛ TAB81M, která je pouÏívána v celém podniku v úloze IMA, a ta je sestavena podle
v˘‰e uveden˘ch zásad. Odpisov˘ plán dlouhodobého majetku je koncipován jako dlouhodobû nemûnn˘ a v prÛbûhu let 2005 aÏ 2006
nedo‰lo k jeho zmûnû.

c) OceÀování cenn˘ch papírÛ a majetkov˘ch úãastí 

Cenné papíry a majetkové úãasti se pfii jejich pofiízení oceÀují pofiizovací cenou; k datu rozvahového dne jsou pak cenné papíry
a majetkové úãasti, u nichÏ toto ocenûní stanovuje ustanovení § 27 zákona o úãetnictví, oceÀovány reálnou hodnotou.

d) OceÀování zásob nakupovan˘ch a vytvofien˘ch ve vlastní reÏii

Nakoupené zásoby se oceÀují v úãetnictví pofiizovacími cenami, to znamená cenou pofiízení vãetnû nákladÛ s jejich pofiízením souvisejících,
jako jsou pfieprava, clo, pojistné, provize apod. V prÛbûhu úãetního období se sloÏky pofiizovací ceny úãtují na vrub úãtu 111 – Pofiízení
materiálu nebo 131 – Pofiízení zboÏí. Pfievod do zásob na skladû zaji‰Èují pracovníci, ktefií zodpovídají za zásoby na skladû, tak, Ïe skladové
ceny odvozují z pofiizovacích nákladÛ, a navíc rozdíly vzniklé na úãtu 111 jsou v rozpoãtované v˘‰i stanoven˘m procentem rozpou‰tûny do
skladové ceny.

V˘robky vlastní v˘roby se oceÀují v základním úãetnictví vlastními náklady, to znamená pfiím˘mi náklady a podílem v˘robní reÏie, a to ve
v˘‰i stanovené podle operativní kalkulace.

e) PouÏití reprodukãní pofiizovací ceny

Reprodukãní pofiizovací cena u majetku ocenûného v této cenû se zji‰Èuje podle platn˘ch ceníkÛ nebo na základû znaleckého posudku.

f) Zmûny zpÛsobÛ oceÀování a pouÏívání úãetních metod

V roce 2006 do‰lo ke zmûnû zpÛsobu úãtování vyãíslen˘ch náhrad za imisní ‰kody, a to zpûtnû k roku 2003. Do roku 2003 byly
náhrady zneãi‰ÈovatelÛ úãtovány jako v˘nos v okamÏiku pfiijetí platby, a to ve skuteãné v˘‰i. Od roku 2003 se jako v˘nos úãtuje pfiedpis
náhrad (poloÏka ve V˘kazu zisku a ztráty „IV. Ostatní provozní v˘nosy“; v Rozvaze, aktiva „C.III.9. Jiné pohledávky“). Úãtování
v˘nosÛ let 2003 aÏ 2005 probûhlo v roce 2006 na úãtech v˘nosÛ minul˘ch let (poloÏka ve V˘kazu zisku a ztráty „IV. Ostatní provozní
v˘nosy“), a to v celkové v˘‰i 75 837 tis. Kã. Zmûna zpÛsobu úãtování imisních náhrad v roce 2006 mûla za následek nav˘‰ení poloÏky
Rozvaha, aktiva „C.III.9. Jiné pohledávky“ o 28 680 tis. Kã (85 474 tis. Kã ve sloupci Brutto, -56 794 tis. Kã ve sloupci Korekce)
a zv˘‰ení poloÏek V˘kazu zisku a ztráty „G.2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek v provozní oblasti“ o 56 794 tis. Kã a „IV. Ostatní
provozní v˘nosy“ o 85 474 tis. Kã.

V roce 2005 a 2006 nedo‰lo k zmûnám zpÛsobÛ oceÀování a odepisování ani k jin˘m podstatn˘m zmûnám v postupech úãtování.
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4.2. Odchylky od úãetních metod, zpÛsob stanovení opravn˘ch poloÏek a oprávek k majetku, zpÛsob pfiepoãtu cizí mûny, zpÛsob

stanovení reálné hodnoty a zmûny reálné hodnoty

a) Odchylky od úãetních metod

V letech 2005 aÏ 2006 nedo‰lo u LâR k odchylkách od metod stanoven˘ch zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví.

b) ZpÛsob stanovení opravn˘ch poloÏek a oprávek k majetku

Opravné poloÏky k pohledávkám se tvofií na pohledávky s prodlením platby del‰ím neÏ 6 mûsícÛ. U tûchto pohledávek je pfii jejich
nesplacení vytvofiena opravná poloÏka ve v˘‰i 100 % nominální hodnoty. DaÀové opravné poloÏky k pohledávkám se tvofií v souladu se
zákonem ã. 593/1992 Sb., o rezervách, pro zji‰tûní základu danû z pfiíjmÛ. 

Tvorba opravné poloÏky k dlouhodobému finanãnímu majetku je popsána v ãásti 2.

V roce 2006 byla vytvofiena opravná poloÏka ke zboÏí ve v˘‰i 331 144,80 Kã na SZ T̆ ni‰tû nad Orlicí. Opravná poloÏka byla vypoãítána
jako rozdíl mezi skladovou cenou a prodejní cenou zboÏí zji‰tûnou k 31. 12. 2006.

Jiné opravné poloÏky ani oprávky neÏ v˘‰e uvedené nebyly tvofieny.

c) ZpÛsob pfiepoãtu cizí mûny

Pro pfiepoãet majetku a závazkÛ v cizích mûnách se ke dni uskuteãnûní úãetního pfiípadu pouÏívá smûnn˘ kurz devizového trhu vyhla‰ovan˘
âeskou národní bankou. Jiné zpÛsoby pfiepoãtu majetku a závazkÛ v cizích mûnách nebyly v prÛbûhu let 2005 aÏ 2006 pouÏívány.

d) ZpÛsob stanovení reálné hodnoty

Majetek ocenûn˘ reálnou hodnotou byl v letech 2005 a 2006 ocenûn trÏní cenou zji‰tûnou na vefiejném trhu nebo trÏní cenou stanovenou
statusem cenného papíru.

e) Zmûny reálné hodnoty

Reálnou hodnotou byl v letech 2005 a 2006 ocenûn dlouhodob˘ a krátkodob˘ finanãní majetek. Jednalo se o akcie, podílové listy
investiãních fondÛ, dluÏné cenné papíry a smûnky. Zmûna reálné hodnoty dlouhodob˘ch podílov˘ch listÛ je úãtována proti poloÏce
Rozvahy, pasiva „A.II.3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ“; zmûna reálné hodnoty krátkodob˘ch akcií a podílov˘ch listÛ je
úãtována individuálnû za kaÏd˘ drÏen˘ titul – zv˘‰ení proti poloÏce V˘kazu zisku a ztráty „IX. V˘nosy z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ
a derivátÛ“, sníÏení proti poloÏce „L. Náklady z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ“. Zmûna reálné hodnoty dluhopisÛ a smûnek je
úãtována za kaÏd˘ drÏen˘ titul – zv˘‰ení proti poloÏce V˘kazu zisku a ztráty „VIII. V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku“, sníÏení
proti poloÏce „K. Náklady z finanãního majetku“. Budoucí penûÏní toky vypl˘vající z drÏby finanãního majetku nejsou ohroÏeny.

Zmûny reálné hodnoty na úãtu 414 – OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku v tis. Kã (v˘kaz Rozvaha, pasiva, fiádek A.II.3.)

Rok SníÏení  reá lné  Zv˘ ‰ení  reá lné  Stav  úã tu  414 
hodnoty  v roce hodnoty  v roce k 31.  12.

2005 24 253 – 23 322
2006 7 068 – 16 254
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5.

Rozpis v˘znamn˘ch poloÏek z Rozvahy (dal‰í uvedeny v bodech 6 aÏ 8)

a) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

t i s .  Kã 2006 2005 Zmûna zÛs t .  
Pofi.  c ena Oprávky Pofi.  c ena Oprávky ceny  2006

Software 108 145 73 677 87 203 54 067 1 332
Lesní hospodáfiské plány 195 900 135 951 176 533 127 535 10 951

b) Rozpis v˘znamn˘ch pfiírÛstkÛ dlouhodobého hmotného majetku z pohledu proinvestovan˘ch prostfiedkÛ

Pofiizovac í  c ena v t i s .  Kã 2006 2005
Budovy a stavby 412 102 477 847
z toho – bytová v˘stavba, lesovny 29 306 72 019

– správní a provozní budovy 73 791 85 817
– lesní cesty 170 072 137 794
– hrazení bystfiin a odvodnûní lesních pÛd 138 933 182 217

Stroje, pfiístroje, zafiízení 43 499 128 272
z toho – stroje pro lesnictví 19 515 46 271

– nákladní auta 1 775 41 421
– osobní auta 3 897 21 471
– poãítaãe a ostatní pfiístroje 18 312 19 109

V˘znamnûj‰í tituly vyfiazení dlouhodobého hmotného majetku byly:

Pofiizovac í  c ena v t i s .  Kã 2006 2005
Budovy a stavby nebytové 43 420 45 609
z toho – stavby 38 850 32 224

– prodané 452 1 541
– pfiedané (restituce) 2 715 134
– likvidace z dÛvodu opotfiebení ãi havárií 35 683 30 549

Budovy 4 570 13 385
– prodané 139 11 333
– pfiedané (restituce) 3 308 449
– likvidace z dÛvodu opotfiebení ãi havárií 1 123 1 603

Stroje, pfiístroje, zafiízení 50 046 56 541
z toho – nákladní auta 11 184 20 678

– osobní auta 7 951 13 318

c) Rozpis samostatn˘ch movit˘ch vûcí a souborÛ movit˘ch vûcí

t i s .  Kã 2006 2005 Zmûna zÛs t .  
Pofi.  c ena Oprávky Pofi.  c ena Oprávky ceny  2006

Stroje, pfiístroje a zafiízení 997 342 795 679 1 002 705 752 858 -48 184
Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 101 793 98 208 99 027 89 045 -6 397
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d) Nejvût‰í a nejv˘znamnûj‰í sloÏkou majetku byly pozemky. V roce 2006 do‰lo k tûmto zmûnám:

2006 Lesní  pÛda Ostatní  pÛda Celkem
ti s .  Kã t i s .  m 2 t i s .  Kã t i s .  m 2 t i s .  Kã t i s .  m 2

Stav k 1. 1. 51 636 243 13 591 226 1 242 815 246 137 52 879 058 13 837 363
PfiírÛstek celkem 941 410 178 353 112 031 22 021 1 053 441 200 374

– pfievod práva hospodafiení 115 795 6 465 56 380 11 575 172 175 18 040
– nákup (smûna) 174 391 12 022 13 216 824 187 607 12 846
– ostatní 651 224 159 866 42 453 9 622 693 659 169 488

Úbytek celkem 785 080 207 727 55 032 11 017 840 112 218 744
– restituce 180 014 47 600 3 651 691 183 665 48 291
– prodej (smûna) 16 719 4 155 11 938 1 395 28 657 5 550
– ostatní 588 347 155 972 39 443 8 931 627 970 164 903

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

V tabulkách jsou uvedeny téÏ ostatní pozemky pofiízené v roce 2000 ve v˘‰i 11 340 Kã a lesní pozemky v roce 2002 ve v˘‰i 74 252 Kã, a to
se 100% dotací (pozemky jsou vedené v podrozvahové evidenci).

Srovnatelné údaje zmûn v pozemcích v roce 2005 uvádí následující tabulka:

2005 Lesní  pÛda Ostatní  pÛda Celkem
ti s .  Kã t i s .  m 2 t i s .  Kã t i s .  m 2 t i s .  Kã t i s .  m 2

Stav k 1. 1. 51 799 963 13 644 221 1 236 609 243 892 53 036 572 13 888 113
PfiírÛstek celkem 746 133 179 819 49 803 10 702 795 936 190 521

– pfievod práva hospodafiení 17 895 4 297 10 635 2 703 28 530 7 000
– nákup (smûna) 56 106 6 603 7 159 326 63 265 6 929
– ostatní 672 132 168 919 32 009 7 673 704 141 176 592

Úbytek celkem 909 853 232 814 43 597 8 457 953 450 241 271
– restituce 210 893 55 205 3 861 894 214 754 56 099
– prodej (smûna) 5 160 1 619 9 873 980 15 033 2 599
– ostatní 693 800 175 990 29 863 6 583 723 663 182 573

Stav k 31. 12. 51 636 243 13 591 226 1 242 815 246 137 52 879 058 13 837 363

e) V souladu se zákonem ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ, a charakterem v˘konu je oplocení k zaji‰tûní lesní v˘roby a myslivosti
financováno z provozních prostfiedkÛ. K 31. 12. 2006 ãinila celková délka oplocenek 12 177,67 km.

km 2006 2005
Oplocení 12 178 11 388

f) Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úãasti vlastní podnik v pofiizovací cenû 101 153 tis. Kã.

Spoleãnos t Poãe t  CP Jmenovi tá   Pfi i ja t˘  v˘nos  
(k s ) hodnota  CP (t i s .  Kã)

( t i s .  Kã) 2006 2005
Hradecká dfievafiská a lesní spoleãnost a.s. 402 25 500 3 235 874
H.F.C. a.s. 83 51 284 0 1 743
KOMAS a.s. 270 11 151 0 0

g) Zmûny v ostatních titulech dlouhodobého finanãního majetku

V roce 2005 do‰lo v souladu s finanãní strategií pfiijatou vedením podniku k nákupu podílov˘ch listÛ s uvaÏovanou dobou drÏby del‰í neÏ
jeden rok v pofiizovací cenû ve v˘‰i 83 912 tis. Kã (Rozvaha, aktiva B.III.3.). Ve 12. mûsíci 2006 byl vytvofien dlouhodob˘ bankovní
termínovan˘ vklad ve v˘‰i 450 mil. Kã, kter˘ bude ukonãen v roce 2010 (Rozvaha, aktiva B.III.5.).
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h) Lesy âeské republiky, s.p., zhodnocují vût‰inu voln˘ch finanãních prostfiedkÛ formou profesionální správy klientsk˘ch aktiv (asset
management). V‰echny tyto cenné papíry jsou ocenûny reálnou hodnotou a trÏní cena tûchto cenn˘ch papírÛ je plnû vykázána v úãetní
závûrce v Rozvaze, v aktivech na fiádcích B.III.3. – dlouhodobé, C.IV.3. – krátkodobé.

6.

V˘znamné údaje neuvedené v Rozvaze ani ve V˘kazu zisku a ztráty

a) V letech 2005 ani 2006 nedo‰lo k v˘znamn˘m domûrkÛm splatné danû z pfiíjmÛ za minulá úãetní období.

b) OdloÏená daÀ je zji‰Èována pouze na úrovni rozdílu mezi daÀov˘mi a úãetními odpisy dlouhodobého majetku. Rozdíl z titulu odli‰ného
úãetního a daÀového pohledu v pfiípadû úãetní rezervy na pûstební ãinnost se v podmínkách LâR nepovaÏuje ve stfiednûdobém horizontu
za reáln˘, a proto se z hlediska opatrnosti s odloÏenou daÀovou pohledávkou k této úãetní rezervû neuvaÏuje. Jiné pfiechodné rozdíly (napfi.
úãetní opravné poloÏky k pohledávkám) pro zji‰Èování odloÏené danû nebyly z dÛvodu nev˘znamnosti pouÏity.

V˘poãet (rozpis) odloÏené danû

t i s .  Kã 2006 2005
Rozdíl mezi úãetní a daÀovou hodnotou dlouhodobého majetku -514 880 -453 924
Úãetní opravné poloÏky k pohledávkám – – 
Úãetní rezerva na pûstební ãinnost – – 
Základna pro v˘poãet odloÏené danû -514 880 -453 924
Sazba danû v následujícím období 24 % 24 %
OdloÏená daÀ (závazek) celkem -123 571 -108 942

c) Rozpis a popis rezerv za roky 2005 a 2006

t i s .  Kã Rezerva na  Rezer va na  Rezer va na   Rezer va na Rezer va na   
pû s t ební  pû s t ební  pû s t ební opravy  rekons t rukc i
ã innos t ã innos t ã innos t DHM poros tÛ

(ce lkem) (daÀová) (úãe tní ) Kru‰n˘ch hor
31. 12. 2006 2 506 859 533 833 1 973 026 – 269 963
Tvorba 2006 1 497 236 – 1 497 236 – – 
âerpání 2006 1 542 087 475 567 1 066 520 – 22 008
31. 12. 2005 2 551 710 1 009 400 1 542 310 – 291 971
Tvorba 2005 1 542 310 – 1 542 310 – – 
âerpání 2005 1 506 925 1 506 925 – 30 392 – 
31. 12. 2004 2 516 325 2 516 325 – 30 392 291 971

Rezerva na pûstební ãinnost je vytváfiena na pokrytí nákladÛ pûstebních prací na dobu zaji‰tûní porostu. Do roku 2005 byla vytváfiena
v souladu s § 9 a § 10a zákona ã. 593/1992 Sb., o rezervách, pro zji‰tûní základu danû z pfiíjmÛ v platném znûní (Rozvaha, pasiva B.I.1.). 
V letech 2005 a 2006 je vytváfiena podle stejn˘ch pravidel jako v pfiedchozích letech (nebyla zmûnûna ani metoda, ani zpÛsob tvorby
a ãerpání rezervy), av‰ak tvorba rezervy není vykazována jako daÀovû uznateln˘ náklad a vytváfií se úãetní rezerva (Rozvaha, pasiva B.I.4.). 

Rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku byla vytváfiena v souladu s § 7 zákona ã. 593/1992 Sb. zejména na pokrytí nákladÛ
spojen˘ch s opravami lesních cest.

Rezerva na rekonstrukci porostÛ Kru‰n˘ch hor je vytváfiena v souladu s § 9 a § 10a zákona ã. 593/1992 Sb. (bod 15. Pfiílohy k zákonu 
ã. 593/1992 Sb.). Je vytváfiena na pokrytí nákladÛ spojen˘ch s obnovou porostÛ s nevhodnou nebo náhradní dfievinnou skladbou v oblasti
Kru‰n˘ch hor. Rezerva je vytvofiena na náklady spojené s rekonstrukcí porostÛ v letech 2006 aÏ 2012, které nejsou zahrnuty v rezervû na
pûstební ãinnost.
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d) K datu roãní úãetní závûrky LâR vÏdy vykazovaly v˘‰i splatn˘ch závazkÛ pojistného na sociální zabezpeãení a pfiíspûvku na státní
politiku zamûstnanosti vypl˘vající z v˘platy mezd za prosinec bûÏného úãetního období:

t i s .  Kã 2006 2005
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeãení a pfiíspûvky na státní politiku zamûstnanosti 25 584 32 889

e) K datu roãní úãetní závûrky LâR vÏdy vykazovaly v˘‰i splatn˘ch závazkÛ vefiejného zdravotního poji‰tûní vypl˘vající z v˘platy mezd za
prosinec bûÏného úãetního období:

t i s .  Kã 2006 2005
Splatné závazky vefiejného zdravotního poji‰tûní 10 948 13 379

f) K datu roãní úãetní závûrky LâR neevidují Ïádné daÀové nedoplatky u místnû pfiíslu‰n˘ch finanãních orgánÛ. Pfiípadné daÀové
domûrky jsou prÛbûÏnû placeny v zákonn˘ch termínech.

g) LâR jsou z titulu ‰ífie svého podnikání pfiíjemcem nejrÛznûj‰ích dotací na investiãní a provozní úãely. Tabulka dává pfiehled 
o nejv˘znamnûj‰ích dotacích. Pojem dotace je pouÏit ve smyslu § 47 odst. 4 Vyhlá‰ky 500/2002 Sb.

t i s .  Kã 2006 2005
Dotace na pofiízení lesních hospodáfisk˘ch plánÛ 28 833 42 938
Dotace na pofiízení dlouhodobého hmotného majetku (celkem) 43 520 74 636

– z toho náhrady ve vefiejném zájmu související se správou vodních tokÛ (zejména na protipovodÀová opatfiení) 36 975 64 441
Dotace na úhradu provozních nákladÛ (celkem) 50 729 30 277

– z toho náhrady dle § 24 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích 10 609 10 539
– z toho náhrady dle § 35 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích 3 000 5 571
– z toho finanãní pfiíspûvky dle § 46 zákona ã. 289/1995 Sb. 4 290 3 676
– z toho dotace Ministerstva zemûdûlství âR na vodní hospodáfiství 20 633 6 263

7.

a) Pohledávky k 31. 12.

t i s .  Kã 2006 2005
Celkem krátkodobé pohledávky z obchodního styku (brutto); fiádek Aktiva C.III.1. 2 087 805 1 177 531

– z toho pohledávky ve splatnosti celkem 1 890 982 1 034 020
– z toho pohledávky po splatnosti celkem 196 823 143 511
– z toho pohledávky po splatnosti del‰í neÏ 180 dnÛ 92 491 97 495
– z toho pohledávky se splatností del‰í neÏ 5 let 0 0
– z toho pohledávky v právním vymáhání 41 154 38 422
– z toho pohledávky v konkurzním a vyrovnávacím fiízení 31 074 31 013
– z toho pfiijaté smûnky 8 922 8 922

Pohledávky v cizí mûnû 14 989 8 838

Pohledávky k podnikÛm ve skupinû ãiní k 31. 12. 2006 405 058 tis. Kã a jsou pouze z bûÏn˘ch obchodních vztahÛ. Jedná se o pohledávky
vÛãi firmû HLDS a jejich meziroãní nav˘‰ení je zpÛsobeno zv˘‰enou obchodní ãinností pfies HLDS. Stejnû jako v pfiedchozích letech jsou
i tyto pohledávky v‰echny ve splatnosti.

t i s .  Kã 2006 2005
Pohledávky k podnikÛm ve skupinû z obchodních vztahÛ 405 058 166 507
Pohledávky k podnikÛm ve skupinû – pÛjãky 0 0
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b) Závazky k 31. 12.

t i s .  Kã 2006 2005
Závazky po lhÛtû splatnosti nad 180 dnÛ 0 0
Závazky se splatností del‰í neÏ 5 let 0 0
Závazky vázané na splnûní podmínek dodavateli 5 858 1 101

Jsou-li závazky po lhÛtû splatnosti, jedná se o závazky vypl˘vající ze vzájemn˘ch závazkÛ a pohledávek s obchodním partnerem, které
nebyly k datu rozvahového dne vzájemnû zapoãítány. V‰echny závazky po lhÛtû splatnosti jsou kryty pohledávkou za obchodním
partnerem a nedosahují splatnosti nad 180 dnÛ.

Závazky k podnikÛm ve skupinû jsou pouze z obchodních vztahÛ a ãiní 5 784 tis. Kã (v roce 2005 byly ve v˘‰i 3 284 tis. Kã). V‰echny tyto
závazky jsou ve splatnosti.

c) Finanãní pronájem k 31. 12.

t i s .  Kã 2006 2005
Souãet splátek nájemného za celou dobu pronájmu – 449
Skuteãnû uhrazené splátky – 449
Budoucí platby pronájmu do 31. 12. 2006 (resp. 2005) – – 
Budoucí platby pronájmu po 1. 1. 2007 (resp. 2006) – – 

d) Najat˘ dlouhodob˘ majetek sledovan˘ na podrozvahov˘ch úãtech má k 31. 12. 2006 hodnotu 3 321 tis. Kã.

t i s .  Kã 2006 2005
Najat˘ dlouhodob˘ majetek 3 321 6 066

e) Podnik nemá Ïádn˘ hmotn˘ majetek zatíÏen˘ zástavním právem. Vûcná bfiemena jsou evidována v rámci operativní evidence vÏdy
u konkrétního majetku. Podnik eviduje desetitisíce vûcn˘ch bfiemen, zejména na pozemcích (vedení podzemních a nadzemních sítí,
povolení vjezdu, prÛjezdu, stavby apod.). Îádné vûcné bfiemeno nemá charakter dlouhodobého majetku. Vliv vûcn˘ch bfiemen na
nakládání s majetkem podniku jako celku nemá v˘znamn˘ charakter.

f) Souhrnná v˘‰e drobného hmotného majetku nevedeného v rozvaze k 31. 12. 2006 ãinila 233 337 tis. Kã.

t i s .  Kã 2006 2005
Drobn˘ hmotn˘ majetek neveden˘ v rozvaze 233 337 221 667

g) V rozvaze je vykázána celková v˘‰e závazkÛ.

h) Mezi rozvahov˘m dnem a okamÏikem sestavení úãetní závûrky nedo‰lo k v˘znamnûj‰í události (kromû uveden˘ch, zejména v ãásti 10),
která by mohla zmûnit pohled na vûrn˘ a poctiv˘ obraz roãní úãetní závûrky za rok 2006.

8.

Popis zmûn vlastního kapitálu v prÛbûhu úãetního období

Lesy âeské republiky, s.p., jsou povinnou osobou ve vztahu k restitucím a pfii vracení majetku podle platn˘ch zákonn˘ch pfiedpisÛ. Kromû
toho dochází k pfiijetím a pfiedáním majetku v souvislosti s rozhodnutími vlády âR, Ministerstva zemûdûlství âR a k pfievodÛm majetku
dle platn˘ch zákonÛ. Proto vedle bûÏn˘ch pohybÛ, rozdûlování zisku a ãerpání fondÛ trvale dochází ke zmûnám vlastního kapitálu.
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Zmûny kmenového jmûní vykazuje státní podnik v Rozvaze, v pasivech v fiádku A.I.1. Základní kapitál. Tato poloÏka obsahuje v˘‰i
kmenového jmûní zapsanou v obchodním rejstfiíku a v˘‰i kmenového jmûní k 31. 12. 2006 do obchodního rejstfiíku nezapsanou.

Zákonn˘ rezervní fond splÀuje v˘‰i stanovenou Rozhodnutím Ministerstva zemûdûlství âR o pfiizpÛsobení zakládací listiny ze dne 12. 8. 1997,
tj. povinné naplnûní do minimální v˘‰e 1,2 mld. Kã. 

Podnik má vytvofien˘ Fond investiãního rozvoje (FIR), kter˘ je tvofien ze zisku, a to za úãelem pofiízení dlouhodobého majetku, pokud
hodnota pofiízeného dlouhodobého majetku z vlastních zdrojÛ LâR pfiekroãí zdroje vytvofiené odpisy dlouhodobého majetku
a zÛstatkovou cenu prodaného dlouhodobého majetku. âerpání FIR znamená pouÏití fondÛ ze zisku (rozdûleného zisku) ve prospûch
kmenového jmûní.

Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu za roky 2005 a 2006 (v záhlaví je uveden fiádek v pasivech ve v˘kazu Rozvaha)

t i s .  Kã Kmenové  Zmûny  Kapi tá lové OceÀovac í Zákonn˘ Ostatní
jmûní kmenového fondy rozdí ly rezer vní  fondy

jmûní fond ze  z i sku
(A.I .1 . ) (A.I .1 . ) (A.II .2 . ) (A.II .3 . ) (A.III .1 . ) (A.III .2 . )

31. 12. 2006 5 818 759 2 783 933 52 026 464 16 254 1 251 283 768 437
Saldo zmûn 2006 0 +253 938 -9 172 -7 068 0 +212 058
Zv˘‰ení 2006 0 280 405 +542 445 0 0 +449 222
SníÏení 2006 0 -26 467 -551 617 -7 068 0 -237 164
31. 12. 2005 5 818 759 2 529 995 52 035 636 23 322 1 251 283 556 379
Saldo zmûn 2005 0 +209 972 -202 372 -24 253 0 +246 207
Zv˘‰ení 2005 0 236 110 +407 950 0 0 +486 442
SníÏení 2005 0 -26 138 -610 322 -24 253 0 -240 235
31. 12. 2004 5 818 759 2 320 023 52 238 008 47 575 1 251 283 310 172

Rozpis zmûn kmenového jmûní

t i s .  Kã 2006 2005
Saldo zmûn – z toho: +253 938 +209 972
Zmûny z delimitace +86 247 +7 068
Úbytek z dÛvodÛ restitucí -8 553 -5 123
âerpání fondu investiãního rozvoje +176 244 +208 027

Rozpis zmûn kapitálov˘ch fondÛ

t i s .  Kã 2006 2005
Saldo zmûn – z toho: -9 172 -202 372
Zmûny z delimitace +58 894 -14 518
Vydání lesní pÛdy z dÛvodu restitucí -180 014 -210 892
Dary, nálezy, bezúplatné pfievody +111 948 +23 038

Rozdûlení zisku bylo provedeno v jednotliv˘ch letech vÏdy dle rozhodnutí zakladatele, kter˘ rozhodl na základû návrhu dozorãí rady:

t i s .  Kã 2006 2005
Zisk pfiedchozího úãetního období rozdûlen do: 417 626 469 447
Fondu kulturních a sociálních potfieb 19 200 17 450
Fondu investiãního rozvoje 398 426 451 997
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9.

V˘nosy z bûÏné ãinnosti

t i s .  Kã 2006 2005
V˘nosy z bûÏné ãinnosti 13 952 977 7 339 814

– v˘nosy z provozní ãinnosti 10 547 235 6 498 246
– finanãní ãinnosti 3 405 742 841 568

V˘nosy z prodeje dfiíví 8 713 035 5 411 912

V˘nosy z provozní ãinnosti nezahrnují poloÏku ãerpání a zru‰ení rezerv. Obchodní ãinnost se zahraniãím je nev˘znamná.

10.

Pfiehled o penûÏních tocích je zpracován dle Vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb. Za penûÏní prostfiedky se povaÏují nejlikvidnûj‰í finanãní prostfiedky,
a to peníze v hotovosti a penûÏní prostfiedky uloÏené na bûÏn˘ch bankovních úãtech, tj. finanãní majetek vykázan˘ v Rozvaze, v aktivech na
fiádcích C.IV.1. a C.IV.2. 

Od poãátku roku 2005 zmûnil podnik svou obchodní strategii ve smyslu vût‰í realizace dfievní hmoty prostfiednictvím vlastního odbytu.
Cílov˘m stavem je realizace vyroben˘ch obchodních sortimentÛ dfiíví ve vlastní reÏii ve v˘‰i minimálnû 40 % roãní tûÏby. Tato zmûna
realizaãní pozice podniku se v roce 2005 a 2006 odrazila na úrovni Rozvahy zejména v nárÛstu zásob, pohledávek a závazkÛ, na úrovni
V˘kazu zisku a ztráty v nárÛstu trÏeb za prodej zboÏí, trÏeb za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb, osobních nákladÛ a sluÏeb.

V roce 2005 provedly LâR dvû kola v˘bûrov˘ch fiízení na uzavfiení rámcové smlouvy na provádûní komplexních lesnick˘ch ãinností. LâR
pfii zadávání a vyhodnocování tûchto v˘bûrov˘ch fiízení postupovaly podle rozhodnutí Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe (ÚOHS),
které stanovilo, Ïe LâR nejsou zadavatelem podle zákona ã. 40/2004 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách (zákon). Postup v‰ak byl následnû
napadnut nûkolika dodavateli a na základû jejich podnûtu ÚOHS zahájil pfiíslu‰ná správní fiízení. V lednu 2006 ÚOHS vydal rozhodnutí,
ve kterém oznaãil LâR za zadavatele podle zákona, a rozhodl, Ïe postup LâR pfii v˘bûrov˘ch fiízeních z roku 2005 nebyl v souladu se
zákonem. Souãasnû v‰ak odmítl uloÏit zákaz plnûní z jiÏ ze strany LâR v dobré vífie uzavfien˘ch smluv a neuloÏil LâR Ïádnou sankci. Proti
nepravomocnému rozhodnutí ÚOHS podali rozklad jak navrhovatelé, tak LâR. ÚOHS v rozkladovém fiízení potvrdil pÛvodní
rozhodnutí a vydal pravomocná rozhodnutí. Tato rozhodnutí v‰ak byla napadena u soudu a následnû Krajsk˘m soudem v Brnû pro
procesní vady zru‰ena a vrácena ÚOHS k dal‰ímu fiízení. 

Podle nové právní úpravy – zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách – jsou LâR vefiejn˘m zadavatelem ve smyslu ustanovení 
§ 2 odst. 2 písm. d). Aby LâR vylouãily moÏnost pfiípadného poru‰ení zákona, vyhlásily vefiejnou zakázku na lesnické ãinnosti „Provádûní
pûstebních a tûÏebních ãinností a dodávek sortimentÛ dfiíví“, která byla oznámena v Informaãním systému o vefiejn˘ch zakázkách dne 
6. 10. 2006. Zakázka byla vyhlá‰ena pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Zadávací fiízení v‰ak bylo na poãátku bfiezna roku 2007
zru‰eno, a to z dÛvodÛ uveden˘ch v § 84 odst. 2 zákona (písmena d) a e)). V prÛbûhu zadávacího fiízení se totiÏ objevily dÛvody hodné
zvlá‰tního zfietele, pro které nelze na zadavateli poÏadovat, aby v zadávacím fiízení pokraãoval. Tím byla kalamitní situace v lednu 2007,
kvÛli níÏ do‰lo k pfiekroãení objemu tûÏby dfieva na území nûkter˘ch smluvních jednotek; naopak na nûkter˘ch smluvních jednotkách byl
objem tûÏby dfieva podstatnû sníÏen.

V Ïádném ze zahájen˘ch fiízení doposud nebylo rozhodnuto ÚOHS ãi soudem o tom, Ïe by LâR sv˘m postupem poru‰ily zákon, a to jak
ve vztahu k zákonu ã. 40/2004 Sb., tak k zákonu ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách. O pfiípadn˘ch nárocích na náhradu ‰kody
z dÛvodu poru‰ení v˘‰e uveden˘ch zákonÛ o vefiejn˘ch zakázkách mÛÏe koneãné rozhodnutí v této vûci uãinit pouze soud. K datu sestavení
úãetní závûrky 2006 nebyla LâR známa Ïádná konkrétní v˘‰e náhrady ‰kody urãená soudem. Z tohoto dÛvodu není zohlednûní nákladÛ
souvisejících s moÏn˘mi v˘sledky budoucích právních sporÛ obsaÏeno v bilanci k 31. 12. 2006.

Nebyly zji‰tûny dal‰í skuteãnosti, které by mohly vyvolat v˘znamné budoucí potenciální ztráty, a nebyly na nû vytvofieny opravné poloÏky
nebo úãetní rezerva. Stejnû tak nebyly zji‰tûny skuteãnosti (kromû v˘‰e uveden˘ch), které by mezi datem sestavení úãetní závûrky a datem,
ke kterému je sestavována, v˘raznû ovlivnily finanãní, majetkovou a dÛchodovou situaci podniku.
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11.

Pfiehled o penûÏních tocích

Ing. Jifií Holick˘
generální fieditel

Zpracoval: Ing. Jaroslav Pe‰tuka V Hradci Králové dne 11. kvûtna 2007
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Oznaãení Text ¤ádek 2006 2005

P. Stav penûÏních prostfiedkÛ na zaãátku období 01 1 488 531 153 789
PENùÎNÍ TOKY Z HLAVNÍ V¯DùLEâNÉ âINNOSTI (PROVOZNÍ âINNOST)

Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním 02 2 294 524 1 039 986
A.1. Úpravy o nepenûÏní operace 03 132 085 234 678
A.1.1. Odpisy stál˘ch aktiv s v˘jimkou zÛstatkové ceny prodan˘ch stál˘ch aktiv apod. 04 422 678 406 296
A.1.2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek a rezerv 05 -8 813 -3 108
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv 06 -248 886 -145 739
A.1.4. V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku (s v˘jimkou investiãních spoleãností a fondÛ) 07 3 235 2 616
A.1.5. Vyúãtované nákladové úroky s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ, vyúãtované v˘nosové úroky 08 -21 499 -16 660
A.1.6. Pfiípadné opravy o ostatní nepenûÏní operace 09 -14 630 -8 727
A. * âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a zmûnami 10 2 426 609 1 274 664
A.2. Zmûny stavu nepenûÏních sloÏek pracovního kapitálu 11 -1 415 032 1 227 234
A.2.1. Zmûna stavu pohledávek a aktivního ãasového rozli‰ení a dohadn˘ch poloÏek z provozní ãinnosti 12 -1 454 792 -363 399
A.2.2. Zmûna stavu závazkÛ a pasivního ãasového rozli‰ení a dohadn˘ch poloÏek z provozní ãinnosti 13 694 089 872 021
A.2.3. Zmûna stavu zásob 14 -55 171 -40 543
A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku 15 -599 158 759 155
A. ** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn˘mi poloÏkami 16 1 011 577 2 501 898
A.3. Vyplacené úroky s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ 17 -2 907 -2 193
A.4. Pfiijaté úroky 18 24 407 18 853
A.5. Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období 19 -802 830 -613 601
A.6. Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi úãetními pfiípady – mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení 20 0 1 091
A.7. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku 21 -3 235 -2 616
A. *** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti 22 227 012 1 903 432

PENùÎNÍ TOKY Z INVESTIâNÍ âINNOSTI
B.1. V˘daje spojené s nabytím stál˘ch aktiv 23 -729 855 -744 153
B.2. Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv 24 313 182 182 661
B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám 25 0 0
B. *** âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti 26 -416 673 -561 492

PENùÎNÍ TOKY Z FINANâNÍCH âINNOSTÍ
C.1. Dopady zmûn dlouhodob˘ch, popfiípadû krátkodob˘ch závazkÛ 27 14 630 8 759
C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky 28 -29 778 -15 957
C.2.1. Zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ a ekvivalentÛ z titulu zv˘‰ení základního kapitálu 29 -453 -745
C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondÛ 33 -29 325 -15 212
C. *** âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti 35 -15 148 -7 198
F. âisté zv˘‰ení, respektive sníÏení penûÏních prostfiedkÛ 36 -204 809 1 334 742
R. Stav penûÏních prostfiedkÛ na konci období 37 1 283 722 1 488 531
S. Skuteãn˘ stav penûÏních prostfiedkÛ na konci období 38 1 283 722 1 488 531
R. - S. Rozdíl penûÏních prostfiedkÛ (v˘poãet - skuteãnost) 39 0 0



Prohlá‰ení statutárního
orgánu státního  

podniku

Statutární orgán Lesy âeské republiky, s.p., sv˘m usnesením ã. 686/2004 na zasedání dne 27. ledna 2004 rozhodl o tom, Ïe podnik
nebude vypracovávat zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládan˘mi stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva mezi propojen˘mi osobami“).

Podle názoru statutárního orgánu Lesy âeské republiky, s.p., v pfiípadû, Ïe není uzavfiena ovládací smlouva, se povinnost zpracovat Zprávu
mezi propojen˘mi osobami ve lhÛtû 3 mûsícÛ od skonãení úãetního období vztahuje pouze na statutární orgány ovládan˘ch osob
sdruÏen˘ch do koncernÛ, kde jsou vztahy podrobeny jednotnému fiízení. Zpráva mezi propojen˘mi osobami pak zahrnuje ve‰keré vztahy
uvnitfi koncernu, jejichÏ úãastníkem je fiízená osoba, které se zpráva t˘ká.

Tam, kde má âeská republika postavení ovládající osoby, nejde o koncern, neboÈ koncern tvofií pouze osoba fiídící a osoby fiízené, jejichÏ
podniky jsou koncernov˘mi podniky. Podnikem se rozumí soubor hmotn˘ch, jakoÏ i osobních a nehmotn˘ch sloÏek podnikání.
K podniku náleÏí vûci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patfií podnikateli a slouÏí k provozování podniku.
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V˘klad pojmÛ 
a zkratek 

BK buk
BO borovice
BRP bfiíza parita
âSOP âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody
EU Evropská unie
FIR Fond investiãního rozvoje
GIS geografické informaãní systémy
GrDS Grafick˘ datov˘ sklad
HB hrazení bystfiin
HLDS Hradecká lesní a dfievafiská spoleãnost a.s.
HÚL hospodáfiské úpravy lesÛ
CHKO chránûná krajinná oblast
JD jedle
KI krajské inspektoráty
KN katastr nemovitostí
LâR Lesy âeské republiky, s.p.
LHC lesní hospodáfisk˘ celek
LHE lesní hospodáfiská evidence
LHP lesní hospodáfiské plány
LS lesní správa
LTM lesnicko-technické meliorace
LVS lesní vegetaãní stupeÀ
LZ lesní závod
MD modfiín
MZD melioraãní a zpevÀující dfieviny
MÎP Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âeské republiky
NPR Národní pfiírodní rezervace
OLH odborn˘ lesní hospodáfi
OM odvozní místo
OMPR odbor marketingu a public relations
OP· odstranûní povodÀové ‰kody
OVS obchodní vefiejná soutûÏ
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
PR pfiírodní rezervace
P¤ LâR podnikové fieditelství
P· povodÀová ‰koda
PUPFL pozemky urãené k plnûní funkcí lesÛ
R¤S revitalizace fiíãních systémÛ
¤ LâR ¤editelství Lesy âeské republiky, s.p.
SLT soubor lesních typÛ
SM smrk
ST Správa tokÛ
SZ Semenáfisk˘ závod
ÚHÚL Ústav pro hospodáfiskou úpravu lesÛ
ÚOHS Úfiad pro ochranu hospodáfiské soutûÏe
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Údaje o osobách   
odpovûdn˘ch za 

v˘roãní zprávu 

Odpovûdnost za v˘roãní zprávu

âestné prohlá‰ení

âestnû prohla‰uji, Ïe údaje uvedené ve v˘roãní zprávû odpovídají skuteãnosti a Ïádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pfiesné 
a správné posouzení podniku, nebyly vynechány.

Dále prohla‰uji, Ïe úãetní závûrky za poslední dvû úãetní období byly ovûfieny auditorem a Ïe v˘rok auditora uveden˘ ve v˘roãní zprávû
odpovídá skuteãnosti.

V Hradci Králové dne 27. ãervence 2007

Ing. Vít Obrdlík
vedoucí odboru projekãních ãinností

Ing. Jaroslav Pe‰tuka
vedoucí odboru úãetnictví

Ing. Ladislav ¤eÏab
vedoucí odboru obchodních vztahÛ

Ing. Jaroslav Karas
vedoucí oddûlení komunikace

Ing. Pavel Hes
tajemník generálního fieditele
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Resumé 

Lesy âeské republiky, s.p., existují od 1. 1. 1992 na základû rozhodnutí zakladatele, Ministerstva zemûdûlství âeské republiky. PÛvodní
zakládací listina ã. j. 6677/91-100 ze dne 11. 12. 1991 byla na základû rozhodnutí zakladatele zmûnûna dne 12. 8. 1997.

Dne 24. 8. 2000 byla vydána Instrukce Ministerstva zemûdûlství (pod ã. j. 593/2000-5000) k postupu pfii posuzování Ïádostí o udûlení
pfiedbûÏného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu. Pod stejn˘m ãíslem jednacím byl udûlen PfiedbûÏn˘ souhlas Ministerstva
zemûdûlství k právním úkonÛm, kter˘mi se nakládá s lesy ve vlastnictví státu. Ministr zemûdûlství vydal dne 25. 9. 2000 Pfiíkaz ã. 8/2000
k realizaci ustanovení § 16 odstavce 17 zákona ã. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znûní, pokud jde o udûlování souhlasu
k nakládání s urãen˘m majetkem LesÛ âeské republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové.

Hlavním pfiedmûtem podnikání je v˘kon práva hospodafiení k lesÛm ve vlastnictví státu, k nimÏ mají LâR právo hospodafiení, dále v˘kon
práva hospodafiení k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, kter˘ je ve vlastnictví státu a jenÏ byl svûfien k plnûní jeho úkolÛ
a k podnikatelské ãinnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovûdnost, a v˘kon ve‰ker˘ch vlastnick˘ch práv k majetku, ke
kterému mají LâR právo hospodafiení, s podmínkou souhlasu zakladatele pfii právních úkonech s urãen˘m majetkem a souhlasu dozorãí
rady a v rozsahu daném zakladatelem v jednacím fiádu dozorãí rady u ostatního majetku. Lesy âeské republiky, s.p., vykonávají rovnûÏ
ãinnost odborného lesního hospodáfie, a to nejen na svûfieném majetku, a v˘kon ochranné sluÏby v lesích.

Na základû pozitivních v˘sledkÛ hospodafiení a ekonomické situace byl podniku pfiiznán nezávislou ratingovou agenturou
Moody’s Investors Service nejvy‰‰í dosaÏiteln˘ ratingov˘ stupeÀ Aaa.cz. Ratingov˘ v˘hled je stabilní, Moody’s Investor Servis konstatuje, Ïe
se podniku v uplynul˘ch letech dafiilo budovat flexibilní finanãní strukturu, aniÏ by musel vyuÏívat externího financování. 

Podnik je fiízen za pomoci tfiístupÀové organizaãní struktury. PrÛbûÏnû probíhající dílãí úpravy uvnitfi této struktury pomáhají ke zvy‰ování
efektivity fiízení. Cílem úprav je dosaÏení optimálního poãtu lesních správ a revírÛ tak, aby v˘mûra lesního majetku a objem hlavních
lesnick˘ch ãinností byly v nejv˘hodnûj‰ím vzájemném vztahu.

Základním strategick˘m zámûrem státního podniku Lesy âeské republiky je udrÏet pozici ekonomicky silné instituce a vybudovat stabilní
zázemí tak, aby v dlouhodobém horizontu mohly LâR fungovat jako kompaktní, moderní a efektivní spoleãnost s jasnou vizí v oblasti
obhospodafiování lesa i jeho mimoprodukãních ãinností. LâR jsou vedoucím subjektem v prosazování zámûru udrÏet ekonomick˘
charakter lesního hospodáfiství, samozfiejmû s odvoláním na skuteãnost, Ïe nakládání s lesy je zaloÏeno na rovnosti v‰ech tfií pilífiÛ
(ekonomické, ekologické, sociálnû-kulturní funkce) udrÏitelného obhospodafiování lesÛ. Tyto „tfii základní pilífie trvalé udrÏitelnosti“ mají
stejnou váhu. ProtoÏe silná a velká spoleãnost sama o sobû nezajistí efektivitu, LâR k upevnûní své pozice obnovují dÛvûru vefiejnosti,
stabilizují právní vztahy a vytváfiejí optimální pfiidanou hodnotu pro vlastníka.

Nejaktuálnûj‰ím úkolem v rámci stabilizaãního programu pro následující mûsíce je zaji‰tûní nov˘ch v˘bûrov˘ch fiízení a stabilizace vztahÛ
s obchodními partnery. Je dÛleÏité zhodnotit dva zásadnû odli‰né modely obchodu se stûÏejní surovinou – dfiívím.

Nedílnou souãástí stabilizaãního programu bylo a zÛstává zaji‰tûní kvalitní komunikace uvnitfi a vnû spoleãnosti. Nová komunikaãní
strategie v˘raznû posílila ãinnost smûrem k vefiejnosti. Komunikaãní strategie byla nastavena na zviditelnûní státního lesnictví jako sluÏby
‰iroké vefiejnosti k zaji‰tûní rekreaãní funkce lesa a zdÛraznûní nedûlitelné koexistence spotfiební spoleãnosti s pfiírodou.
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Summary 

Lesy âeské republiky, s.p. was established on 1 January 1992 by a decision of its founder, the Ministry of Agriculture of the Czech
Republic. The original Foundation Charter (No 6677/91-100) of 11 December 1991 was amended on 12 August 1997 by a decision of
the founder.

The Instruction of the Ministry of Agriculture concerning the procedure for the assessment of applications for preliminary approval to
manage state-owned forests (Ref. No 593/2000-5000) was issued on 24 August 2000. Under the same reference number, the Ministry of
Agriculture granted Preliminary Approval to execute acts in law related to the management of state-owned forests. On 25 September 2000,
the Minister for Agriculture issued Order No 8/2000 concerning the implementation of Section 16(17) of Act No 77/1997 on state
enterprises, as amended, in respect of the granting of approval to manage designated assets of Lesy âeské republiky, s.p., with its seat in
Hradec Králové.

The Company's principal activity is the exercise of the right to manage state-owned forests which LâR is entitled to manage, the exercise
of the right to manage other state-owned movable and immovable assets entrusted to the Company to perform its tasks and engage in
business with state property in its own name and on its own responsibility, and the exercise of all ownership titles to assets which LâR is
entitled to manage, subject to the founder's approval in respect of legal acts involving designated assets and, in the case of other assets,
subject to the Supervisory Board's approval within the scope stipulated by the founder in the Supervisory Board's rules of procedure. Lesy
âeské republiky, s.p. is also responsible for the providing services of a licensed forest manager of the entrusted property and other assets,
and for providing forest protection services. 

Based on its constructive financial results and economic situation, the Company has been awarded the highest possible rating, Aaa.cz, by
the independent rating agency Moody's Investors Service. The rating outlook is stable; Moody's Investors Service notes that in recent years
the Company has managed to build up a flexible financial structure without having to draw on external financing. 

The Company is managed by means of a three-level organizational structure. Continual adjustments within this structure help to enhance
management efficiency. These adjustments are aimed at achieving the optimal number of forest administration boards and forest districts
so that the area covered by forest property and the extent of principal silvicultural activities are as harmonious as possible.

The fundamental strategic plan of Lesy âeské republiky, s.p. is to maintain its financially strong position and build up a stable base so
that, in the long term, LâR can operate as a compact, modern and efficient company with a clear vision in forest management and 
non-production activities. LâR is a leading player in promoting the aim to maintain the economic nature of forestry while bearing in mind
that forest management is based on the equality of all three pillars of sustainable forest management (i.e. its economic, environmental and 
socio-cultural role). These three key pillars of sustainability each carry the same weight. Since being a strong, large company is in itself 
no guarantee of efficiency, in order to consolidate its position LâR is restoring public confidence, stabilizing legal relations and cultivating
optimal value added for its owner.

The most pressing tasks in the stabilization programme in the upcoming months are to organize new tenders and stabilize relations with
business partners. It is important to evaluate two fundamentally different models for doing business in a core raw material – timber.

An integral part of the stabilization programme is quality communication inside and outside the Company. The new communication
strategy has done much to reinforce public relations. This communication strategy has been configured to raise the profile of state forestry
as a service for the general public, fostering the recreational role of woodland and stressing the inseparable co-existence of consumer society
and nature.
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Zusammenfassung

Das staatliche Forstwirtschaftsunternehmen der Tschechischen Republik, Lesy âeské republiky (LâR), besteht aufgrund der Entscheidung des
Gründers, des Landwirtschaftsministeriums der Tschechischen Republik, seit 1. 1. 1992. Die ursprüngliche Gründungsurkunde 
Az. 6677/91-100 vom 11. 12. 1991 wurde aufgrund der Entscheidung des Gründers auf das Datum 12. 8. 1997 geändert.

Zum 24. 8. 2000 wurde eine Anweisung des Landwirtschaftsministeriums der Tschechischen Republik (unter dem Az. 593/2000-5000)
bezüglich des Vorgehens bei der Bewertung der Anträge auf die Erteilung einer vorläufigen Zustimmung zum Umgang mit Wäldern in
staatlichem Eigentum herausgegeben. Unter demselben Aktenzeichen wurde auch eine Vorgenehmigung des Landwirtschaftsministeriums der
Tschechischen Republik zu Rechtshandlungen erteilt, aufgrund derer über die Wälder in staatlichem Eigentum verfügt wird. Der 
Landwirtschaftsminister gab zum 25. 9. 2000 die Anordnung Nr. 8/2000 über die Realisierung der Bestimmungen des § 16 Absatz 17 des
Gesetztes Nr. 77/1997 Slg., über staatliche Unternehmen, im gültigen Wortlaut, heraus, die die Erteilung der Zustimmung zum Umgang mit
dem dem staatlichen Unternehmen Lesy âeské republiky mit Sitz in Hradec Králové zugeteilte Vermögen betrifft.

Der Hauptgegenstand des Unternehmens ist die Ausübung des Rechts zum Wirtschaften mit Wäldern, die sich im Besitz des Staates befinden,
für die das staatliche Unternehmen LâR das Recht des Wirtschaftens besitzt, des Weiteren die Ausübung des Rechts zum Wirtschaften mit
sonstigem beweglichen und unbeweglichem Vermögen, das im Besitz des Staates liegt und das ihm zur Erfüllung dessen Aufgaben und zur
unternehmerischen Tätigkeit mit dem staatlichen Eigentum im eigenen Namen und auf eigene Verantwortung anvertraut wurde, sowie die
Ausübung sämtlicher Eigentumsrechte zum Vermögen, für die das staatliche Unternehmen LâR das Recht des Wirtschaftens besitzt, und
zwar unter der Bedingung der Zustimmung des Gründers zu Rechtshandlungen mit dem zugesprochenen Vermögen und der Zustimmung
des Aufsichtsrats in einem durch den Gründer in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats bezüglich des sonstigen Vermögens festgelegtem
Umfang. Das staatliche Unternehmen Lesy âeské republiky übt ebenfalls die Tätigkeit eines Fachforstwirts aus, und zwar nicht nur bei dem
ihm anvertrauten Vermögen, und übt des Weiteren den Schutzdienst in der Forstwirtschaft aus.

Aufgrund der positiven Wirtschaftergebnisse und der Wirtschaftslage wurde dem Unternehmen von der unabhängigen Ratingagentur
Moody’s Investors Service der Rating-Höchstwert Aaa.cz erteilt. Die Ratingaussichten sind stabil, Moody’s Investor Servis stellte fest, dass es
dem Unternehmen in den vergangenen Jahren gelungen ist, eine flexible Finanzstruktur aufzubauen, ohne dabei auf Außenfinanzierung
zurückgreifen zu müssen. 

Die Leitung des Unternehmens erfolgt durch eine dreistufige Organisationsstruktur. Die fortlaufenden Teilumstrukturierungen helfen die
Effektivität des Managements zu erhöhen. Das Ziel des Umbaus besteht in der Erreichung einer optimalen Zahl der Forstverwaltungen und
Forstreviere, so dass das Ausmaß des forstwirtschaftlichen Vermögens und das Volumen der forstwirtschaftlichen Haupttätigkeit zueinander
im bestmöglicher Beziehung stehen.

Grundlegendes strategisches Vorhaben des staatlichen Unternehmens Lesy âeské republiky besteht in der Behauptung seiner Position als eines
wirtschaftlich starken Unternehmens und im Aufbau eines stabilen Hinterlands, damit LâR langfristig als eine kompakte, moderne und
effektive Gesellschaft mit einer klaren Vision sowohl im Bereich der Forstwirtschaft als auch in seinen außenproduktiven Tätigkeiten
funktionieren kann. Das staatliche Unternehmen LâR ist das führende Subjekt im Durchsetzen der Absicht den wirtschaftlichen Charakter der
Forstwirtschaft beizubehalten, natürlich unter Berufung auf die Tatsache, dass der Umgang mit dem Wald auf der Ebenbürtigkeit aller drei
Säulen (der wirtschaftlichen, der ökologischen und der sozial-kulturellen Funktion) einer haltbaren Bewirtschaftung des Waldes beruht. Diesen
„drei Grundpfeilern einer langfristigen haltbaren Entwicklung“ kommt jeder gleiches Gewicht zu. Da eine starke und große Gesellschaft für sich
allein nicht imstande ist eine derartige Effizienz sicherzustellen, erneuert das staatliche Unternehmen LâR zur Festigung seiner Position das
Vertrauen der Öffentlichkeit, stabilisiert die Rechtsbeziehungen und schafft für den Eigentümer einen optimalen Mehrwert.

Die aktuellsten Aufgaben im Rahmen des Stabilisierungsprogramms für die folgenden Monate sind die Sicherstellung von neuen 
Ausschreibungen und eine Stabilisierung der Beziehungen zu Geschäftspartnern. Es ist von Bedeutung zwei grundlegend verschiedene
Handelsmodelle des essentiellen Rohstoffs Holz auszuwerten.

Untrennbarer Bestandteil des Stabilisierungsprogramms ist der Ausbau einer qualitativ hochwertigen Kommunikation innerhalb und
außerhalb der Gesellschaft. Die neue Kommunikationsstrategie bedeutete eine wesentliche Stärkung der Tätigkeit der Gesellschaft in Richtung
Öffentlichkeit. Die Kommunikationsstrategie war auf das Sichtbarmachen der staatlichen Forstwirtschaft als einem Dienst an der breiten
Öffentlichkeit zum Erhalt des Erholungscharakters eingestellt und der Betonung der untrennbaren Koexistenz von Konsumgesellschaft und
Natur.
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Resumen

Lesy âeské republiky, s.p. (Bosques de la República Checa), existe desde 1. 1. 1992 en base de la decisión del fundador, Ministerio de
Agricultura de la República Checa. La escritura original del establecimiento Ref. 6677/91-100 del día 11. 12. 1991 fue modificada el día 
12. 8. 1997 en base de la decisión del fundador.

El día 24. 8. 2000 fue expedida la Instrucción del Ministerio de Agricultura (bajo Ref. 593/2000-5000) del procedimiento de juzgar
solicitudes del otorgamiento de la aprobación preliminar del trato de los boques en propiedad del Estado. Bajo la misma referencia fue
otorgada la Aprobación preliminar del Ministerio de Agricultura de actos legales que traten los bosques en propiedad del Estado. El Ministro
de Agricultura expidió el día 25. 9. 2000 la Orden No. 8/2000 de realizar la estipulación del Art. 16 inciso 17 del la ley No. 77/1997 del
Código de la empresa estatal, en su texto vigente, en cuanto al otorgamiento de la aprobacióin del trato de la propiedad determinada de Lesy
âeské republiky, s.p., con sede en Hradec Králové.

El objeto principal de la actividad empresarial es la ejecución del derecho a la gestión de bosques en propiedad del Estado, respecto a los cuales
LâR tenga derecho a la gestión, ejecución del derecho a gestionar otros bienes muebles e inmuebles en la propiedad del Estado, encargados al
cumplimiento de sus tareas y a la actividad empresarial relacionada con la propiedad del Estado en nombre propio y con la responsabilidad
propia, y la ejecución de todos los derechos de propietario respecto a los bienes, con los cuales LâR tenga derecho a la gestión, bajo la
condición de la aprobación del fundador de actos legales relacionados a los bienes determinados y aprobación del consejo de supervisión en el
caso de los demás bienes. Lesy âeské republiky, s.p., realiza también la actividad de administrador profesional de silvicultura, no sólo en los
bienes encargados, y la ejecución del servicio de protección de bosques.

En base de los resultados positivos de la economía y de la situación económica, la agencia independiente de rating Moody’s Investors Service
reconoció a la empresa el máximo grado de rating Aaa.cz, gracias a los resultados positivos de la administración y de la situación económica. La
perspectiva de rating es estable, Moody’s Investor Servis constata que la empresa logró crear una estructura financiera flexible sin tener que
aprovechar el financiamiento externo. 

La empresa es dirigida por medio de una estrucutra organizativa de tres niveles. Modificaciones continuas dentro de esta estructura ayudan
a mejorar la eficiencia de la dirección. El fin de las modificaciones es lograr el número óptimo de administraciones y acotadas de modo que la
superficie de los bienes de bosques y el volumen de las actividades principales de silvicultura estén en la mejor proporción posible.

El principal objeto estratégico de la empresa estatal Lesy âeské republiky es mantener la posición de una institución económicamente fuerte
y crear un fundamento estable de modo que en la perspectiva a largo plazo LâR pueda funcionar como una sociedad compacta, moderna
y eficaz con una visión clara en la esfera de la silvicultura y sus actividades no productivas. LâR es la entidad dirigente en la imposición del
proyecto del mantenimiento del carácter económico de la silvicultura, por supuesto, considerando el hecho de que el trato de los bosques está
basado en los tres planos (económico, ecológico, social y cultural) de la gestión sostenible de los bosques. Estos „tres planos básicos de la
sostenibilidad permanente“ tienen la misma importancia. Como una sociedad fuerte y grande por sí misma no garantiza la eficacia, LâR para
fortalecer su posición va recuperando la confianza del público, estabilizando las relaciones jurídicas y creando el óptimo valor agregado para el
propietario.

La tarea más actual dentro del marco del programa de estabilización para los meses siguientes es asegurar nuevos concursos públicos
y estabilizar las relaciones con los socios comerciales. Es importante evaluar dos modelos diferentes del comercio con la materia prima 
clave – len~a.

Una parte inseparable del programa de estabilización ha sido asegurar la comunicación de calidad dentro y fuera de la socidad. La nueva
estrategia de comunicación ha fortalecido notablemente su actividad hacia el público. La estrategia de comunicación ha sido orientada a la
presentación de la silvicultura estatal como servicio al amplio público para asegurar la función de recreo de los bosques y subrayar la
coexistencia inseparable de la sociedad de consumo y la naturaleza.
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Lesy âeské republiky, s.p.

Pfiemyslova 1106
501 68 Hradec Králové

Iâ: 42196451
DIâ: CZ42196451
Rejstfiíkov˘ soud: Krajsk˘ soud Hradec Králové, oddíl A XII, vloÏka 540
Telefon: +420 495 860 111
Fax: +420 495 262 391
E-mail: lesycr@lesycr.cz
http://www.lesycr.cz

Bankovní spojení: Komerãní banka Hradec Králové, ãíslo úãtu: 2630-511/0100
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