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Vážení kolegové, vážení přátelé!

Rok 2001 byl pro náš podnik důležitým mez-
níkem. Uzavřel totiž etapu desetiletého působe-
ní LČR v českém lesním hospodářství. Není 
v možnostech této výroční zprávy podat podrob-
ný souhrn desetiletých výsledků, a proto mi
dovolte jen připomenutí základních milníků 
z naší historie.

Podnik byl založen Ministerstvem zeměděl-
ství s účinností od 1. ledna 1992. Do vínku mu
byly dány nemalé úkoly, a sice přebrat majetek
postupně zanikajících krajských podniků stát-
ních lesů, vypořádat restituční nároky oprávně-
ných osob, odstranit negativní důsledky před-
cházejících způsobů hospodaření, a to jak 
v oblasti odborné, tak ekonomické. V nepo-
slední řadě to byl i návrat důvěry našich občanů
v lesnický stav.

Naším velkým problémem byla obecná
nepopularita státního vlastnictví v té době. Pro
veřejnost i mnohé instituce jsme stále předsta-
vovali následovníky státních podniků z období
před rokem 1989. Jiné principy založení i fun-
gování jsme museli trpělivě a dlouze vysvětlo-
vat. V době, kdy si nejvýznamnější politici potřá-
sali před kamerami rukou s novopečenými
vlastníky strojírenských gigantů nebo bankov-
ních domů, jsme řešili restituční nároky a náhra-
dy a vysvětlovali poslancům, že se chceme
dobře starat o státní majetek. Mnozí z vlastníků
lesů v nás viděli ty, kteří brání návratu soukro-
mého vlastnictví. Průzkum veřejného mínění
ukazoval, že většina občanů neví, kdo se stará
o státní lesy. Lidé chápali těžbu dřeva jako dran-
cování lesa a státní vlastnictví lesů jako neper-
spektivní. Mnoho našich zaměstnanců, přede-

vším v oblasti majetkoprávní, bylo terčem invek-
tiv a osobních útoků za to, že přesně dodržovali
právní předpisy a hájili státní lesní majetek.

Čas však ukázal, že ti, kteří v počátcích spo-
jili s podnikem svojí existenci, odvedli velkou
práci s dobrým výsledkem. Nejen že se začal
zlepšovat stav lesa a kvalita prováděných prací.
V roce 1994 jsme se zřekli státních dotací na
provozní činnost a dosahovali jsme dobrých
hospodářských výsledků, navzdory narůstajícím
problémům v ekonomice státu. Investovali jsme
nemalé částky do rozvoje infrastruktury, infor-
mačních technologií i do vzdělávání zaměstnan-
ců. Jako jediný subjekt v ČR jsme zavedli vnitřní
kvalifikaci pro odborné lesní hospodáře a inves-
tujeme velké prostředky i do tzv. veřejných
funkcí lesa, ochrany přírody, komunikace 
s veřejností i mládeží atd.

Za deset let naší existence jsme vyřešili 
178 tisíc restitučních nároků a předali novým
vlastníkům 807 tisíc hektarů lesů. Založili jsme
162 tisíce ha nových kultur, vytěžili 71 mil. m3

dřevní hmoty, postavili nebo rekonstruovali stov-
ky provozních budov a přes tisíc kilometrů les-
ních cest. Vyprodukovali jsme 4,7 mld. zisku 
a vybudovali vlastní informační a komunikační
síť. Přispěli jsme nejen na stovky výzkumných
projektů, ale i na celou řadu humanitárních,
charitativních a kulturních akcí.

Velkou péči jsme věnovali i kvalitnímu repro-
dukčnímu materiálu, v rámci které jsme založili
38 nových semenných sadů. Neznám jiného
správce lesního majetku, který by do budouc-
nosti spravovaných lesů investoval takové pro-
středky jako právě náš podnik. Mnoho práce 
a prostředků bylo vloženo do staveb na drob-
ných vodních tocích a podnik byl i významným
pomocníkem pro občany, kteří byli postiženi
katastrofálními povodněmi na severní Moravě 
a ve východních Čechách.

Nový průzkum veřejného mínění ukazuje, že
70 % občanů ví, kdo se stará o jejich lesy, 
60 % je názoru, že stát by si měl své lesy pone-
chat a stejný počet si myslí, že ve státních
lesích se hospodaří dobře. V ekonomické
oblasti nás považují za stabilní podnik s vyso-
kým ratingovým hodnocením. Současně máme
i vysokou prestiž mezi ostatními evropskými
lesními podniky, které hospodaří na státních
majetcích. Sluší se na tomto místě poděkovat
všem, kteří se na tomto výsledku podíleli. Mnozí
z nich už v podniku nepracují, leč stáli na začát-
ku a ke kolektivu pracovníků LČR stále patří.

Rok 2001 nebyl rokem klidným. Proběhla
řada procesů, které se LČR úzce dotýkaly. 
V legislativní oblasti to byl především zákon 
č. 219/2001 Sb. o majetku České republiky.
Tento zákon výrazně zasáhl do kompetencí LČR
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při správě majetku a nakládání s ním. Ztotožnil
státní podniky s takzvanými organizačními slož-
kami státu a tím výrazně zkomplikoval efektivní
správu našeho majetku, zbavení se jeho nevyu-
žívaných složek i správu volných finančních
zdrojů. V závěru roku se tento problém podařilo
legislativně vyřešit.

Dalším dlouho očekávaným krokem byla
novela zákona o Pozemkovém fondu. Po osmi-
letém jednání umožnila převod budov sloužících
provozu lesního hospodářství z nájemního vzta-
hu k PF ČR zpět do majetku LČR a můžeme
očekávat, že v roce 2002 již bude převod těch-
to nemovitostí dokončen.

Důležitým momentem bylo i přijetí nového
zákona o myslivosti. Přesto, že tento zákon byl
provázen řadou emocí, problematických jedná-
ní i mysliveckým lobbyingem, výsledek nám
umožňuje pokračovat v myslivecké politice rov-
nováhy mezi zvěří a prostředím, ve kterém žije.

V roce 2001 jsme realizovali některé nové
prvky v obchodní politice. Především se jedná 
o upravený způsob výběrových řízení a rozhod-
nutí vyčlenit zakázky mimo režim obchodních
smluv až do výše 20 %. Rozšířením nabídky pro
konkurenty mezi dodavateli nám dává příležitost
získat informace o cenách v čase a místě obvy-
klých. Důležitým důvodem těchto úprav je 
i snaha nabídnout pracovní příležitosti subjek-
tům regionálního nebo místního charakteru. Zís-
kané výsledky budou analyzovány a důsledky
cenové nerovnováhy mezi zakázkami podle
obchodních smluv a smluv podle výběrových
řízení budou předmětem nově definovaných
východisek naší obchodní politiky v budoucím
období.

V roce 2001 jsme také registrovali první
snahy o nové rozdělení státních lesů, a to do
majetku krajů. Je to snaha logická a očekáva-
ná. Hospodaření v lesích představuje řadu
atraktivních pravomocí, včetně možných ekono-
mických efektů. Bohužel je krajům zamlčováno,
že tyto efekty jsou dosažitelné právě při hospo-
daření ve velkém celku, schopném konkurovat
globalizovaným nadnárodním uskupením. Kraj-
ská zastupitelstva jsou často sycena zavádějící-
mi údaji a analýzami, jejichž zpracovatelé mají
mnohdy nulovou zkušenost s praktickým lesním
hospodářstvím. O tom, zda tyto emancipační
snahy krajů budou úspěšné, rozhodne v koneč-
ném důsledku stát svými demokratickými
nástroji. Není úlohou zaměstnanců státního
podniku řešit politickou vůli občanů za ně. Od
nás se očekává profesionální přístup a záměr
prokázat, že současný způsob správy státního
lesa je pro stát tím nejvýhodnějším řešením.
Dosavadní výsledky podniku jsou toho důka-
zem. Proti neověřenému a ve světě zcela neob-
vyklému způsobu správy státního lesního majet-
ku můžeme pro kohokoliv dále hledat
argumenty, případně předkládat naše i zahra-
niční zkušenosti, nebo výsledky kvalifikovaných
expertíz. 

Věřím, že příští léta přinesou řešení, které
bude v souladu s moderními evropskými trendy,
s posilováním regionálních politik i efektivní 
a stabilní správou státního lesního majetku.

Ing. Jiří Oliva
generální ředitel
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ZÁKLADNÍ
ÚDAJE O PODNIKU
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Basic data about the Enterprise
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Název podniku / Enterprise name: Lesy České republiky, s. p. (v dalším textu pouze „LČR“)
Sídlo podniku / Seat of the enterprise: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
Právní forma: státní podnik
Identifikační číslo / Identification number: 421 964 51
Telefon: +420 49 5860 111
Fax: +420 49 5262391
E-mail: lesycr@lesycr.cz
Internetové stránky: http://www.lesycr.cz

LČR byly zapsány do obchodního rejstříku u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka
540 dne 1. 1. 1992.

Zakladatel / Founder: Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha 1, Těšnov 17

Hlavní předmět podnikání:
(terminologie platná v roce 2001)

■ výkon práva hospodaření k lesům, jež jsou ve
vlastnictví státu, k nimž mají LČR právo hospo-
dařit,

■ výkon práva hospodařit k ostatnímu movité-
mu a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví
státu a jenž byl svěřen k plnění jeho úkolů 
a k podnikatelské činnosti s majetkem státu
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

■ výkon veškerých vlastnických práv k majet-
ku, ke kterému mají LČR právo hospodařit, s pod-
mínkou souhlasu zakladatele při právních úko-
nech s určeným majetkem a souhlasu dozorčí
rady v rozsahu daném zakladatelem v jednacím
řádu dozorčí rady u ostatního majetku,

■ činnost odborného lesního hospodáře,

■ výkon ochranné služby v lesích.

Ostatní předmět podnikání: 
(nejvýznamnější činnosti)

■ provádění činností zabezpečujících optimální
plnění všech funkcí lesů prostřednictvím vybra-
ných podnikatelských subjektů, případně ve
vlastní režii,

■ lesnicko technické meliorace, hrazení byst-
řin a správa určených drobných vodních toků 
a vodohospodářských děl,

■ myslivost v obhospodařovaných honitbách 
a rybářství v obhospodařovaných rybářských
revírech,

■ koncepční i operativní činnost směřující 
k trvalému zlepšování stavu lesů,

■ práce spojené se zajištěním uchování geno-
vých zdrojů lesních dřevin.

Statutární orgán: generální ředitel: Ing. Jiří Oliva

Zástupci statutárního orgánu: 1. správní ředitel: Ing. Břetislav Jakubec
2. ekonomický ředitel: RNDr. Vladimír Veselý

Členové dozorčí rady v roce 2001: Ing. Miroslav Sloup, předseda DR, ředitel odboru MZe ČR
(Members of the supervisory board) Ing. Václav Šebek, místopředseda DR, obl. inspektor LČR

Ing. Martin Chytrý, ředitel odboru, MZe ČR
Ing. Jiří Houdek, starosta města Třeboň
Ing. Jiří Novák, ředitel Správy KRNAP
Ing. Viktor Blaščák, lesní správce LČR

LČR byly založeny rozhodnutím zakladatele 
k 1. 1. 1992 zakládací listinou Ministerstva země-
dělství České republiky, č. j. 6677/91-100 ze
dne 11. 12. 1991. Na základě rozhodnutí zakla-
datele ze dne 12. 8. 1997 č. j. 3217/97-1000
byla zapsána změna zakládací listiny podle 
§ 20 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním
podniku. 

Dne 24. 8. 2000 byla pod č. j.: 593/2000-
5000 vydána Instrukce Ministerstva zeměděl-
ství k postupu při posuzování žádostí o udělení
předběžného souhlasu k nakládání s lesy ve
vlastnictví státu. Pod stejným číslem jednacím
byl udělen Předběžný souhlas Ministerstva
zemědělství k právním úkonům, kterými se
nakládá s lesy ve vlastnictví státu. Ministr země-

dělství České republiky vydal dne 25. 9. 2000
Příkaz č. 8/2000 (č .j.: 1580/2000-5030) 
k realizaci ustanovení § 16 odstavce 17 zákona
č.77/1997 Sb., o státním podniku, v platném
znění, pokud jde o udělování souhlasu k naklá-
dání s určeným majetkem státního podniku
Lesy České republiky, s. p. se sídlem v Hradci
Králové.

Po dobu desíti let existence působí LČR
jako stabilizovaná firma, o čemž svědčí ratingo-
vé ohodnocení za rok 2001. CRA Rating Agen-
cy, a. s., přidružený člen Moody’s Investors
Service, udělila LČR dlouhodobý CRA Rating
na úrovni Baa+/czAaa, což je nejvyšší hodnota
ratingu, kterou může získat podnikatelský sub-
jekt registrovaný v ČR.

Základní data
Basic data

Předmět podnikání
The main subject of business

Statutární orgány
Statutory bodies

Historie podniku
History of the enterprise
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EKONOMICKÉ UKAZATELE
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Chosen economic indicators
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rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001

výměra lesních pozemků (tis. ha) 1 500 1 473 1 461 1 462 1 432 1 405
forest land area (thousand ha)

porostní plocha (tis. ha) 1 467 1 446 1 435 1 424 1 391 1 371
forest stand acreage (thousand ha)

těžba (tis. m3) 7 594 7 197 7 017 6 903 6 843 6 933
logging (thousand m3)

obnova lesa (ha) 17 823 13 896 13 986 13 492 12 858 12 338
regeneration (ha)

výchova mladých lesních porostů (ha) 64 769 61 116 57 794 56 126 52 928 51 375
tending of young stands (ha) 

výnosy celkem (mil. Kč) 8 672 8 315 9 266 14 178 16 994 14 738
total yields (mil. CZK) 

výnosy z provozní činnosti (mil. Kč) 8 543 8 154 8 236 8 247 8 250 8 023
yields of running (mil. CZK) 

náklady celkem (mil. Kč) 8 561 8 191 8 865 13 599 16 390 14 143
total costs (mil. CZK) 

náklady provozní činnosti (mil. Kč) 8 512 5 153 7 746 7 681 7 525 7 283
running costs (mil. CZK) 

osobní náklady (mil. Kč) 837 767 799 830 851 883
overhead costs (mil. CZK) 

přidaná hodnota (mil. Kč) 1 223 1 244 1 539 1 411 1 745 1 899
added value (mil. CZK) 

HV po zdanění (mil. Kč) 111 124 401 579 604 595
economic result after tax (mil. CZK) 

bilanční suma (mil. Kč) 65 823 65 299 65 325 66 495 66 078 65 640
equity value (mil. CZK) 

stálá aktiva (mil. Kč) 63 092 62 150 61 601 62 842 61 929 60 926
fixed assets (mil. CZK) 

oběžná aktiva (mil. Kč) 2 706 3 091 3 689 3 573 4 047 4 654
current assets (mil. CZK) 

vlastní kapitál (tis. Kč) 63 080 62 181 61 894 63 352 62 823 62 549
own equity (mil. CZK) 

cizí zdroje (mil. Kč) 2 698 3 025 3 382 3 096 3 197 3 019
third party resources (mil. CZK) 

cash flow z provozní činnosti (mil. Kč) 151 1 031 1 471 1 159 694 2 154
cash flow from working (mil. CZK) 

cash flow z investiční činnosti (mil. Kč) -418 -307 -692 -970 -654 -574
cash flow from investment activity (mil. CZK) 

počet zaměstnanců 5 471 4 392 4 041 3 935 3 748 3 588
number of employees 

Vybrané 
provozně ekonomické

ukazatele
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Organizational Structure
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LČR mají od svého vzniku dvoustupňovou orga-
nizační strukturu. Léta existence podniku ověřila
její plnou funkčnost. Uvnitř této struktury probíhají
průběžně dílčí úpravy počtu organizačních jedno-
tek druhého stupně řízení. Cílem úprav je dosažení
optimálního počtu lesních správ (LS) a revírů vzhle-
dem k výměře lesního majetku a objemu hlavních
lesnických činností. K 1. lednu 2001 byla zrušena
LS Červený Hrádek a organizačně upraveny LS
Litvínov a LS Děčín v územní působnosti oblastní-
ho inspektorátu (OI) Teplice. Dále byla k 1. lednu
2001 zrušena LS Mladá Boleslav a organizačně
upraveny LS Nymburk, LS Mělník a LS Ještěd 
v rámci působnosti OI Brandýs nad Labem a OI
Liberec. 

V roce 1998 byla zřízena Agentura projektů
obnovy lesa se sídlem v Teplicích, která zajišťuje
přípravu a realizaci lesnicko-ekologických projektů
spolufinancovaných Evropskou Komisí v rámci
programu příhraniční spolupráce PHARE (CBC
PHARE). Impulsem pro zřízení samostatného pra-
coviště byly značné zkušenosti, které LČR získaly
s realizací tzv.“velkých“ projektů PHARE.

Organizační 
struktura LČR 

k 31. 12. 2001
Organizational 

structure of LCR 
by 31. 12. 2001
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organizační jednotka  / organizational unit počet v roce / number in year

rok / year 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Oblastní inspektoráty 24 23 17 17 17 17

Lesní správy 104 89 89 87 87 85

Lesní závody + Semenářský závod 12 8 6 6 6 6

Oblastní správy toků 6 6 6 6 6 6

Tabulka 1: 
vývoj počtu 

organizačních jednotek
(stav k 31. 12. 2001)
Organizational structure

development by 31. 12. 2001

OBLASTNÍ
INSPEKTORÁTY

REGIONAL INSPECTORATES (OI)

(17)

LESNÍ SPRÁVY
FOREST DISTRICTS (LS)

(85)

LESNÍ ZÁVODY
FOREST ENTERPRISES (LZ)

(5)

SEMENÁŘSKÝ ZÁVOD
SEED PLANT (SZ)

(1)

OBLASTNÍ SPRÁVA TOKŮ
REGIONAL ADMINISTRATIONS OF STREAMS (OST)

(6)

AGENTURA PROJEKTŮ
OBNOVY LESA

REFORESTATION AGENCY (LS)

(1)

ŘEDITELSTVÍ
HEADQUARTERS

Přímé řízení / direct management

Metodická a inspekční činnost / methodic 
and supervision
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Employees



V roce 2001 pokračoval trend mírného
úbytku zaměstnanců při zachování funkčnosti
podniku. Z celkového počtu zaměstnanců tvo-
řili dělníci 31,8 %.Vzrostl podíl pracovníků 
s vysokoškolským vzděláním, 14 zaměstnanců
(absolventů SLŠ Šluknov) si doplnilo úplné
odborné středoškolské vzdělání zkouškou 
z pěstování lesů.

Pro zvýšení kvalifikační úrovně odborných
lesních hospodářů (OLH) se u LČR od roku
1998 realizují zkoušky způsobilosti OLH.

Zkoušky jsou pro určený okruh zaměstnanců
LČR povinné a jejich základním cílem je prově-
ření jak teoretických tak praktických lesnic-
kých, legislativních a ekonomických znalostí.
Prvních dvou kol zkoušek se povinně účastnili
pracovníci ředitelství LČR, oblastních inspekto-
rátů, ředitelé lesních závodů, lesní správci 
a zástupci lesních správců. V roce 2001 se již
zkoušek účastnili především revírníci. Pro velký
zájem o dobrovolné získání této způsobilosti
není zatím složení zkoušky po revírnících vyža-
dováno jako povinné.
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V roce 2001 proběhly tyto změny ve vedoucích funkcích:

nový vedoucí původní vedoucí

LS Přimda Lidický Václav, Ing. Fliegel Jaroslav 1. 1. 2001

LS Kraslice Kubát Josef, Ing. Holický Zdeněk, Ing. 1. 1. 2001

LS Česká Lípa Junek Jaroslav, Ing. Řezáč Jindřich 1. 1. 2001

OI Plzeň Luňák Karel, Ing. Liška Václav 1. 1. 2001

LS Kaplice Kordač Radek, Ing. Blažek Vojtěch, Ing. 1. 7. 2001

Ř LČR OLPVV Řezáč Jan, Ing. Duha Jan, Ing. 1. 7. 2001

LS Hluboká n. Vlt. Zasadil Jan, Ing. Pauer Vladimír, Ing. 1. 11. 2001

LS Český Krumlov Cába Zdeněk, Ing. Zasadil Jan, Ing. 1. 11. 2001

Následující tabulky informují o vývoji význam-
ných ukazatelů ekonomiky práce u LČR za
období 1997 až 2001. (Údaje přepočtené na
plošnou jednotku 1 ha v tabulkách uvedených 

v této výroční správě jsou vztaženy k průměrné
výměře porostní půdy, kterou LČR obhospodařo-
valy k 1. 1. a k 31. 12. příslušného roku. Za rok
2001 tento údaj činí 1 371 000 ha.)

L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y

5

organizační jednotka  / organizational unit počet zaměstnanců v roce / number of employees

rok / year 1997 1998 1999 2000 2001

celkem / total amount 4 393 4 041 3 935 3 748 3 588

LS, OST, OI, Ř LČR 2 362 2 368 2 335 2 288 2 222

LZ, SZ 2 031 1 673 1 600 1 460 1 366

Tabulka 2: 
vývoj počtu zaměstnanců

LČR k 31. 12. 2001
Number of employees 

by 31. 12. 2001

rok / year 1997 1998 1999 2000 2001

ředitelství 100 108 110 115 109

Oblastní inspektoráty 187 175 142 144 143

Lesní správy 1 833 1 837 1 836 1 813 1 756

Lesní závody, Semenářský závod 508 438 411 395 382

Oblastní správy toků 51 54 56 56 58

Tabulka 4: 
vývoj počtu personálu 
na ředitelství LČR, OI, 

LS, LZ a SZ 
Number of employees 

in different organizational
units

rok / year 1997 1998 1999 2000 2001

celkový počet / total amount 3,04 2,82 2,75 2,66 2,62

počet personálu / number of technicians 1,86 1,83 1,80 1,79 1,78

Tabulka 3: 
vývoj počtu zaměstnanců 

na 1000 ha lesa
Number of employees per

1000 ha of forest

rok / year 1997 1998 1999 2000 2001

počet dělníků / number of workers 1 710 1 416 1 367 1 225 1 140

Tabulka 5: 
počet dělníků 

zaměstnaných v jednotli-
vých letech u LČR

Number of forest workers
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Tabulka 6: 
Zaměstnanci s úspěšně 
vykonanou zkouškou 
způsobilosti OLH
Employees that have passed 
the qualification exam of 
„Professional Forest Manager“

Tabulka 7: 
struktura vzdělanosti 
personálu LČR v %
Employees education 
structure in %

5

funkce vzdělání celkem / total

oblastní inspektorát VŠ / university ed. ÚSO / secondary ed.

oblastní inspektor 13

zástupce OI 11 1

IGPOL 10

oblastní genetik 3 1

informatik 1

celkem OI 38 2 40

lesní správa VŠ ÚSO

lesní správce 64 9

zástupce LS 66 22

revírník 78 74

HIM 1

PE 4

celkem LS 213 105 318

APOL VŠ ÚSO

ved. APOL 1

TP APOL 1

celkem APOL 2 2

ředitelství podniku VŠ ÚSO

ředitelé 2

vedoucí odborů 4

povinné funkce 11 1

ostatní 1

celkem ředitelství 18 1 19

lesní závody VŠ ÚSO

ředitelé LZ 3

zástupci 6

ostatní 19 7

celkem LZ 28 7 35

celkem LČR / total amount 299 115 414

rok / year zastoupení stupňů dosaženého vzdělání / education structure

VŠ / university ed. ÚSO / secondary ed. SO+zákl. / basic and tech. ed.

1996 32,7 57,8 9,5

1997 31,7 59,1 9,2

1998 33,4 (11,2) 57,0 (0,6) 9,6

1999 34,7 (21,3) 55,6 (2,9) 9,7

2000 35,2 (33,4) 55,4 (6,2) 9,4

2001 36,1 (41) 55,7 (10,3) 8,2

(Číslo v závorce uvádí procentický podíl absolventů zkoušky způsobilosti OLH 
z celkového počtu personálu vzdělanostní kategorie.)
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5

Průměrný měsíční výdělek dosáhl 14 740 Kč. Proti roku 2000 se zvýšil o 6,2 %. 
Růst reálné mzdy činil k 31. 12. 2001 1,5 %.

rok / year 1997 1998 1999 2000 2001

podnik celkem / whole comp. 10 707 12 045 12 955 13 880 14 740

z toho / of that

LS, OST, OI, řed. 11 917 13 261 14 139 15 102 16 006

LZ 9 195 10 325 11 235 11 961 12 831

Tabulka 8: 
vývoj průměrných 

měsíčních výdělků (Kč)
Average month salary (CZK)



LESNICKÉ
HOSPODAŘENÍ

6

Forest management



Le
sn

ic
ké

 h
o

sp
o

d
a

ře
n

í

20

Zachování a obnova genofondu lesních dře-
vin spolu se zvýšením druhové diverzity lesů
jsou jednou z významných priorit trvale udržitel-
ného hospodaření LČR. V tomto směru LČR
započaly v plné šíři s realizací „Koncepce

zachování a reprodukce genových zdrojů les-
ních dřevin u LČR pro období 2000 – 2009“,
která byla přijata v loňském roce. Aktuální stav
genových zdrojů obhospodařovaných LČR 
v roce 2001 je uveden v tabulce č. 9.

V lesnickém hospodaření LČR nadále pokra-
čovaly, v souladu se státní lesnickou politikou,
v nastoupené změně způsobu hospodaření

směrem k zásadám trvalé udržitelnosti. Z uve-
deného pohledu lze rok 2001 hodnotit jako
úspěšný.

Zásoby smrkového osiva se v roce 2001
podařilo výrazně snížit, přesto nadále evidujeme
cca desetiletou zásobu semene, jehož kvalita
však vlivem dlouhodobého skladování postupně
klesá. Trend snižování přebytku smrkového

semene bude s ohledem na jeho klesající kvalitu
pokračovat. V případě borovice evidujeme zhru-
ba šestiletou zásobu osiva, u modřínu tříletou, 
u buku roční a jedle necelou roční. Stav provoz-
ních zásob osiva je uveden v tabulce č. 10.

Z nejkvalitnějších oddílů osiva regionálních
populací jsou postupně doplňovány zásoby 
v Bance lesního osiva v SZ Týniště nad Orlicí.

Aktuální zásoby osiva v Bance LČR jsou uvede-
ny v tabulce č. 11.

Plodnost dřevin v sezóně 2000/2001 lze
charakterizovat takto: Úroda u buku byla střední 
s regionálními výkyvy od slabé až po bohatou,
nicméně byla dostatečná pro pokrytí provozních

potřeb a vytvoření ročních zásob. Slabé úrody
jsme evidovali u smrku, borovice i modřínu,
střední úrody u dubů a jedle. U ostatních dřevin
byly zaznamenány úrody slabé až střední.

Genofond les. dřevin
Gene pool of forest tree species

Lesní semenářství
Forest seed management

Trh reprodukčního materiálu byl ovlivňo-
ván zejména náběhem na novou normu 
ČSN 48 2115 (Sadební materiál lesních dřevin) 
a z toho plynoucími zpřísněnými požadavky LČR
na sadební materiál lesních dřevin. LČR při jar-
ních zalesňovacích pracích se zvýšeným důrazem
kontrolovaly kvalitu sadebního materiálu 

a manipulace s ním, s cílem snížit ztráty při zales-
ňování. V závěru roku 2001 opět došlo k částeč-
nému poklesu počtu pověřených pěstitelů. Důvo-
dem tohoto poklesu byly nejen výpovědi
stávajícím pověřeným pěstitelům LČR, ale rovněž
fúze dodavatelských subjektů. K poklesu došlo
přesto, že byli přijati i noví pověření pěstitelé LČR.

Lesní školkařství
Nursery management

Pěstování lesů
Silviculture

L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y
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genové zdroje počet (ks) výměra v ha

genové základny / gene complex 192 87 907

semenné sady, klonové archivy / seed plantations 97 259

z toho založené za LČR – jehličnany / conifers 10 18

z toho založené za LČR – listnáče / broadleaves 28 31

semenné porosty (evidence dle dřevin) / seed strands - 1 911

výběrové stromy / plus trees 5 233 -

z toho schválené za LČR / of that approved during the existence of LČR 2 551 -

Tabulka 9: 
stav genových zdrojů

obhospodařovaných LČR
v roce 2001

Condition of gene resources 
managed by LČR in 2001

dřevina množství v kg

SM / spruce 8 331

BO / pine 2 374

MD / larch 265

JD / fir 627

BK / beech 16 259

Tabulka10: 
provozní zásoby osiva 

k 31. 12. 2001
Operation seed stock 

dřevina počet oddílů množství v kg

SM / spruce 62 352

BO / pine 23 43

MD / larch 2 2

JD / fir 6 46

BRP / white birch 1 1

Tabulka 11: 
banka osiva, zásoby 
k 31. 12. 2001 LČR

Seedbank
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Tabulka 12:
vývoj holiny v porovnání 
s výměrou porostní půdy
Comparison between clear-cut area 
and forest stand acreage

Tabulka 13:
podíl jehličnatých a listnatých
dřevin na umělé obnově lesa (ha)
Proportion of conifers and 
broadleaves in artificial 
regeneration 

6

Při obnově lesa byla nadále prosazována
cílová dřevinná skladba, v níž se i do budouc-
nosti počítá s vyšším podílem smrku jako naší
hospodářsky nejvýznamnější dřeviny. Došlo 

k dalšímu nárůstu zastoupení jedle v rámci
podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Cel-
kově dosahované procento MZD odpovídá
zásadám státní lesnické politiky.

rok / year 1996 1997 1998 1999 2000 2001

výměra por. půdy (tis. ha) / forest stand acreage 1 467 1 446 1 435 1 424 1 391 1 371

holina k 31. 12. (ha) / clear-cut area 14 481 13 822 13 392 11 962 11 084 10 295

holina k 31. 12. (%) / % of clearcuts 0,99 0,96 0,93 0,84 0,80 0,75

rok / year 1996 1997 1998 1999 2000 2001

jehličnaté (ha) / conifers 11 037 7 560 7 513 7 036 6 629 6 075

listnaté (ha) / broadleaves 5 249 4 572 4 974 4 703 4 249 3 819

listnaté (%) / % broadleaves 32,23 37,68 39,56 40,07 39,06 38,60

MZD (%) 34,48 40,10 42,32 43,15 44,17 44,55

rok / year 1996 1997 1998 1999 2000 2001

holina 31. 12. (ha) / clear-cut area 9,75 9,56 9,33 8,40 7,97 7,40

holina z těžby (ha) / clear-cut area made by logging 5,33 6,25 6,48 6,21 6,28 5,84

umělá obnova (ha) / artificial regeneration 11,18 8,5 8,7 8,39 7,82 7,11

přirozená obnova (ha) / natural regeneration 0,84 1,11 1,04 1,09 1,42 1,76

obnova celkem (ha) / total regeneration 12,02 9,61 9,74 9,48 9,24 8,87

nezdar zalesnění (ha) / unsuccessful forestation 2,44 2,17 1,97 1,31 1,30 1,16

prořezávky (ha) / juvenile thinning 19,64 19,33 18,96 18,87 18,48 18,37

probírky (ha) / thinning 56,56 54,15 53,41 48,77 46,20 44,73

těžba dřeva (m3) / logging 5 117 4 977 4 890 4 849 4 919 4 984

-z toho: předmýtní (m3) / intermediate felling 1 174 1 156 1 229 1 149 1 150 1 199

mýtní (m3) / harvest cut 1 237 1 945 2 248 2 341 2 598 2 912

nahodilá (m3) / salvage cutting 2 706 1 876 1 413 1 345 1 149 873

mýt. těžba/holina (m3) / harvest cut/claer cut 232 311 347 377 413 499

Tabulka 15:
vybrané ukazatele 
intenzity hospodaření 
vztažené na 1000 ha lesa
Indicators of the forest 
management intensity 
(1000 ha of forest) 

Tabulka 16:
vybrané ukazatele 
hospodaření
Indicators of forest  
management

rok / year 1996 1997 1998 1999 2000 2001

první obnova celkem (ha) / total first regeneration 11 061 10 077 10 922 10 843 11 123 10 450

přirozená obnova (ha) / natural regeneration 1 253 1 609 1 498 1 550 1 981 2 444

přirozená obnova (%) 11,3 16,0 13,7 14,3 17,8 23,39

Tabulka 14:
vývoj podílu přirozené obnovy 
na první obnově v %
Natural regeneration 
in the first regeneration 

rok / year 1996 1997 1998 1999 2000 2001

holina 31. 12. (ha) / clear-cut area 14 481 13 822 13 392 11 962 11 084 10 295

holina z těžby (ha) / clear-cut area made by logging 7 913 9046 9 310 8 847 8 741 8 125

umělá obnova (ha) / artificial regeneration 16 569 12 287 12 487 11 941 10 878 9 894

přirozená obnova (ha) / natural regeneration 1 253 1608 1 498 1 550 1 981 2 444

obnova celkem (ha) / total regeneration 17 822 13 895 13 985 13 491 12 859 12 338

prořezávky (ha) / juvenile thinning 29 155 27 950 27 216 26 862 25 703 25 558

probírky (ha) / thinning 83 975 78 943 76 652 69 437 64 260 62 218

těžba dřeva (tis. m3) / logging 7 594 7 197 7 017 6 903 6 843 6 933

-z toho nahodilá (tis. m3) / salvage cutting 3 987 2 714 2 028 1 914 1 598 1 215

podíl nahodilé těžby (%) / % of salvage cutting 52,5 37,7 28,9 27,7 23,4 17,5

těžba (m3/ha) / cutting per 1 ha 5,18 5,00 4,90 4,85 4,92 5,06

Důraz na naplnění náročných kriterií nové
ČSN 482115 u smluvních partnerů LČR přispěl
ke klesajícímu trendu nezdaru umělé obnovy.

Pokles holiny z těžby odráží změnu způsobu
hospodaření a zvyšující se podíl obnovy lesa
prováděné pod matečným porostem.
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V polovině roku 2000 byla uzavřena s Vlá-
dou ČR smlouva na projekt „Řízení grantového
programu Fond obnovy lesa“, výrazně se lišící
od předchozích projektů programu PHARE. Byl
zvolen grantový systém, kdy příjemce grantu
provádí sám výběr dodavatele podle českého
zákona o zadávání veřejných zakázek a s doda-
vatelem uzavírá smlouvu o dílo.

V průběhu roku 2001 bylo v rámci této
smlouvy realizováno 60 lesnických projektů 
v celkovém finančním objemu 3,305 mil. EUR,
z toho příspěvek PHARE činil 2,451 mil. EUR
(tj. 74,16 %). Projekty byly lokalizovány v příhra-
niční oblasti se Spolkovou republikou Němec-
ko, od Jizerských hor po Šumavu. U organizač-
ních jednotek LČR z toho byl 31 projekt 
v celkovém objemu 2,554 mil. EUR, z toho
příspěvek PHARE 1,894 mil. EUR. Dále bylo
25 projektů u měst a obcí, 2 projekty u národ-

ních parků a 2 projekty u Vojenských lesů 
a statků, s. p. Náplní projektů je především 
obnova lesů, včetně prací přípravných a násled-
ných, s cílem zvýšit jejich biodiverzitu a stabilitu,
zejména v imisních oblastech. Dále se jednalo
o rekonstrukce a opravy lesních přístupových
cest, majících často i multifunkční charakter
(cyklotrasy, turistické stezky atd.).

Kromě projektů bylo realizováno 8 doplňko-
vých opatření v celkovém finančním objemu
28,4 tis. EUR, z toho činil příspěvek PHARE
23,8 tis. EUR (tj. 83 %). Doplňková opatření
měla charakter odborných seminářů a konfe-
rencí, exkurse do Saska za účelem předání
zkušeností s vápněním lesa, výroby propagač-
ních materiálů atd.

Činnost Agentury 
projektů obnovy lesa 
v rámci pomoci PHARE
Reforestation Agency

Teplotně byl rok 2001 celkově průměrný, 
v průběhu roku docházelo k výraznému kolísání
teplot, teplé dny střídaly chladné, oproti před-
chozím rokům bylo letní období deštivější.

Největší škody mezi abiotickými činiteli způ-
sobil vítr (725 tis. m3), dále sucho (85 tis. m3),
sníh (38 tis. m3), námraza (16 tis. m3). Exhalační
těžby dosáhly výše 22 tis. m3 a ostatní příčiny
(např. těžby v důsledku odumření po povodni,
hynutí dřevin s tracheomykózními příznaky, aj.)
27 tis. m3.

V roce 2001 byly škody způsobené lýkož-
routy nejnižší od vzniku LČR. Asanováno bylo
celkem 31,6 tis. m3 nastojato napadeného
kůrovcového dříví a 6,2 tis. m3 druhotně napa-
dené živelní kalamity. Pro dosažení tohoto stavu
bylo položeno 75 tis. m3 lapáků a instalováno
28,3 tis. lapačů. 

Listožraví škůdci v roce 2001 nepůsobili
výraznější škody. Bekyně mniška i ploskohřbet-
ky na smrku se nacházely v základním stavu 

a zásah proti nim se neprováděl. Rovněž nedo-
šlo ke gradaci obalečů a píďalek na dubech
(výskyt žírů byl zaznamenán na ploše 69 ha). 

Hlodavci v roce 2001 způsobili škodu na
ploše 373 ha.

Výměra porostů smrku s příznaky žloutnutí
dosáhla v roce 2001 celkem 15 500 ha. Jako
nápravné opatření na zmírnění škod bylo prove-
deno z prostředků MZe letecké vápnění v Kruš-
ných horách na ploše 6 958 ha a z prostředků
LČR letecké hnojení na ploše 2 564 ha. Mimo
tato opatření bylo prováděno přihnojování saze-
nic po výsadbě.

Kromě oblastí s výskytem příznaků žloutnutí
se jako nejproblematičtější jeví Opavsko 
– Ostravská oblast, kde se ve velké míře proje-
vuje hynutí smrků především vlivem akutního
rozvoje václavky. V oblasti bylo z tohoto důvodu
vytěženo 65 tis. m3 dříví.

Ochrana lesa
Forest protection

Myslivecký rok 2001 byl předposledním
rokem prvního mysliveckého období, pro které
byly v pronajímaných honitbách uzavřeny
nájemní smlouvy na výkon práva myslivosti. 
I nadále byla vedena systematická jednání 
s nájemci honiteb a orgány státní správy mysli-
vosti se snahou dosáhnout v pronajatých honit-
bách únosných stavů spárkaté zvěře. Tato prio-
rita byla samozřejmě prosazována i ve vlastních
režijních honitbách. Při hodnocení dosažených
výsledků lovu spárkaté zvěře lze jednoznačně

vyzdvihnout zásadní význam vydání Příkazu GŘ 
č. 3/2000, jenž řeší problematiku výkonu práva
myslivosti u LČR. I když při lovu spárkaté zvěře
bylo opět v uplynulém roce při meziročním
porovnání loveno více kusů zvěře (mezi-
roční index 102,4 %) a plán lovu byl splněn na
105,4 %, vyváženého vztahu mezi množstvím
spárkaté zvěře a stavem lesa ještě plošně dosa-
ženo nebylo.

Myslivost
Game management
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Škody zvěří
Game damages

Imisní zatížení lesů
Air pollution load

L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y

Tabulka 17: 
plnění plánu lovu 
spárkaté zvěře v režijních
a vyhrazených 
honitbách LČR
Performance of hunting in 
hunting districts of LČR 

Tabulka 18: 
vývoj výše škod na lesních 
porostech v mil. Kč
Game damages to forest stands
(mil. CZK)

6

Vyčíslené škody způsobené zvěří na lese
byly za období od 1. 7. 2000 – 30. 6. 2001 
v porovnání s předchozím obdobím o více než
2,0 mil. Kč nižší. Toto pozitivní konstatování dále
umocňuje skutečnost objektivního meziročního
porovnání, neboť za obě porovnávaná období
byly způsobené škody vyčíslovány podle stejné
metodiky. Ke snížení výše škod za uplynulé
období došlo ve všech druzích zjišťovaných

škod. Nejvýraznější je pokles škod, jež působí
zvěř okusem, a to více než o 1,0 mil. Kč. Bohu-
žel celková výše vyčíslené škody způsobené
loupáním v hodnotě 6,251 mil. Kč je stále alar-
mující. U této škody však zcela objektivně nelze
konstatovat, zda došlo skutečně ke snížení,
neboť podle platné metodiky nelze uplatnit opa-
kovanou škodu na jedinci, jehož poškození bylo
již v předchozích letech uplatňováno.

Poškozování lesů imisemi je neustále aktuál-
ním problémem, zvláště pak v oblastech, které
se dlouhodobě nacházely pod velkým imisním
tlakem. Vliv lokálního i dálkového transportu slou-
čenin síry a dusíku je stále patrný i přesto, že
emisní produkce SO2 i NOx v posledních letech
poklesla. Pokles depozic dusíku a síry není tak
výrazný, jako tomu je u plynného znečištění.
Podle závěrů některých studií jsou hodnoty
depozičních toků síry, ale i dusíku na mnohých
místech naší republiky tak velké, že dochází 
k překračování dlouhodobých kritických dávek
depozic obou sloučenin (síra 11 kg/ha/rok,
dusík 15 kg/ha/rok) a tím k prohlubování acidifi-

kace lesních půd. Pásma ohrožení nedoznala
oproti roku 2000 žádných změn. Stupně poško-
zení imisemi jsou každoročně aktualizovány na
těch LHC, kde dochází k obnově lesního hospo-
dářského plánu. Z porovnání stavu plošného 
a procentického zastoupení jednotlivých stupňů
poškození s předchozím rokem vyplývá, že zvol-
na, postupným odtěžováním, ubývá porostů zařa-
zených do nejvyšších stupňů poškození (II až IV). 

Plán / Plan

druh zvěře 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 ind. 01/02

jelen / red deer 2 251 2 068 2 537 3 232 2 964 91,7

sika / sika deer 259 140 342 302 324 107,3

muflon / mouflon 1 291 981 1 285 1 527 1 285 84,2

daněk / fallow deer 1 209 1 263 1 624 1 897 1 874 98,8

srnec / roe deer 2 535 2 557 2 913 3 444 3 863 112,2

kamzík / chamois 11 10 9 6 8 133,3

Skutečnost / Reality

druh zvěře 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 ind. 01/02

jelen / red deer 2 365 2 121 2 594 3 264 3 164 96,9

sika / sika deer 308 145 338 352 340 96,6

muflon / mouflon 1 261 965 1 258 1 538 1 365 88,8

daněk / fallow deer 1 278 1 389 1 774 2 014 1 933 96,0

srnec / roe deer 2 681 2 574 3 014 3 443 4 065 118,1

kamzík / chamois 11 4 13 6 10 166,7

Období od 1. 7. – 30. 6. celkem / total zničení / damage okus / browse loupání / pealing mim. opat. / ext. meas.

2000/01 18,429 3,593 7,284 6,251 1,301

1999/00 20,470 3,943 8,320 6,651 1,556

1998/99 7,429 - - - -

1997/98 2,908 - - - -

1996/97 2,894 - - - -

Poznámka: Výpočet výše škod za období od 1. 7. 1996 do 30. 6. 1999 byl prováděn podle odlišné metodiky. 
Proto vypočítané sumární částky za uvedené období jsou uvedeny informativně a nelze je objektivně porovnávat 
s údaji za poslední dvě sledovaná období.
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Náhrady imisních škod
Compensations of air pollution damage

Certifikace lesů
Forest certification

Výkon funkce
odborného lesního
hospodáře
Exercise of function 
„Professional Forest Manager“

L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y

6

Nárůst výše imisních škod v roce 1999 je
způsoben změnou legislativního předpisu 
s platností od 1. 4. 1999, a to nahrazením
vyhlášky MZe č. 81/1996 Sb. vyhláškou 
č. 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy
nebo škody způsobené na lesích. Za období 
1-3/1999 byla imisní škoda vyčíslena ve výši
21 800 tis. Kč, za navazující období 
4-12/1999 ve výši 124 200 tis. Kč. 

Největší podíl z těchto škod připadá na
škodu ze sníženého přírůstu (34 %) a na škodu
ze snížení kvality lesního porostu (26 %). Škody
z předčasného smýcení, snížené produkce les-
ního porostu a mimořádných opatření tvoří zby-
lou část imisních škod. Jako obvykle je největší
objem škod situován do oblasti tří krušnohor-
ských lesních správ – Horní Blatná, Klášterec
nad Ohří a Litvínov, na kterých je vyčísleno
téměř 60 % všech imisních škod.

Hospodaření LČR podle principů trvale udr-
žitelného obhospodařování lesů na jednotlivých
lesních hospodářských celcích je každoročně
předmětem posouzení Národním certifikačním
střediskem Ústavu pro hospodářskou úpravu
lesů v Brandýse nad Labem (NCS). K 31. 12.
2001 obdržely LČR certifikační list, potvrzující
trvale udržitelné hospodaření v lesích, pro 
84 lesních hospodářských celků. Dosavadní

systém certifikace NCS končí 15. 5. 2002. Od
této doby budou předkládány žádosti o osvěd-
čení účasti v certifikaci PEFC. LČR požadují
tuto certifikaci na veškeré lesní pozemky, které
spravují. Vydávání mezinárodně uznávaného
certifikátu PEFC (Pan European Forest Certifi-
cation) se dá předpokládat po certifikaci regio-
nu Česká republika od září 2002. 

K 1. 1. 2001 vykonávaly LČR výkon funkce
odborného lesního hospodáře (OLH) pro jiné
vlastníky na výměře 282 784 ha, z toho ze
zákona (§ 37 odst. 6 lesního zákona) na 
271 649 ha a smluvně (§ 37 odst. 3 lesního
zákona) na 11 034 ha. V rámci samostatných

revírů pro výkon OLH vykonával tuto činnost 
71 revírník. Činnost je dále vykonávána na cel-
kem 659 kombinovaných revírech s různým
poměrem přímé správy a výkonu OLH.

Porostní půda (ha) / forest stand acreage A B C D

1 371 000 17 871 55 557 305 639 991 933

% 1,3 4 22,4 72,3

Tabulka 19: 
pásma ohrožení imisemi k 31. 12.  2001

Pollution damage zones by 31. 12. 2001

Porostní půda (ha) O O/I I II IIIa IIIb IV

1 371 000 1 110 721 82 645 131 472 37 767 6458 976 961

% 81 6 9,6 2,76 0,5 0,07 0,07

Tabulka 20: 
stupně poškození imisemi k 31. 12. 2001

Pollution damages degrees by 31. 12. 2001

rok / year 1995 95-96 1996 1997 1998 1999

výše škody / amount of comp. 180 483 131 96 96 146

Tabulka 21: 
trend vývoje výše vyčíslených 

imisních škod v mil. korun
Amount of compensation of determined

air pollution damage (mil. CZK)



HOSPODÁŘSKÁ
ÚPRAVA LESŮ
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Forest management planning 
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7

V roce 2001 bylo vyhotoveno 14 nových les-
ních hospodářských plánů s platností na 10 let
s celkovou výměrou pozemků určených k plně-
ní funkcí lesů (PUPFL) 149 765 ha.

Odborem hospodářské úpravy lesů byly při-
praveny a vydány dva katalogy výstupů lesních
hospodářských plánů s názvem „Katalog alfa-
numerických výstupů LHP u LČR“ a „Katalog
mapových výstupů LHP u LČR“. Oba katalogy
jsou určeny jako pracovní příručka pro pracov-
níky lesních správ a závodů s nově vyhotovova-
nými LHP. Současně slouží pro taxační firmy
vyhotovující LHP pro LČR jako podklady ke
standardizaci těchto děl u LČR.

S platností od 1. 1. 2001 byla zpracována 
a zavedena nová metodika vedení lesní hospo-
dářské evidence (LHE) u všech organizačních
jednotek LČR.

V roce 2001 byly zahájeny práce na vývoji
softwarových nástrojů pracujících s digitálními
daty LHP a LHE v informačním systému LČR.
Nástroje pracující s alfanumerickými daty
budou dokončeny a uvedeny do plného provo-
zu v roce 2002, kompletní systém včetně gra-
fických dat v roce 2003.

V rámci ověřování nových metod hospodář-
ské úpravy lesů byla ověřena metoda statistické
inventarizace na lesním závodě Konopiště,
polesí Říčany, lesnický úsek Klokočná.

Název LS (LZ) Název LHC PUPFL (ha)

Konopiště Konopiště 16 325

Město Albrechtice Město Albrechtice 17 386

Bruntál Bruntál 14 806

Bystřice pod H. Bystřice pod H. 12 514

Tišnov Tišnov 9 839

Dvůr Králové Podkrkonoší 12 998

Nymburk Žehrov 2 689

Mělník Doksy 5 209

Mělník Újezd 1 163

Tábor Tábor 6 750

Horní Blatná Nejdek 10 818

Horní Blatná Plešivec 16 305

Ještěd Klokočka 4 943

Frýdlant Frýdlant 18 020

Celkem 149 765

Tabulka 22: 
LHP zpracované u LČR 
v roce 2001 s platností 

od 1. 1. 2002 
do 31. 12. 2011

Forest management plans
worked out at LČR in 2001 
with effect from 1. 1. 2002 

till 31. 12. 2011



NAPLŇOVÁNÍ
VEŘEJNÉHO ZÁJMU
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Provision of public interest
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Podnik LČR hospodaří na dostatečně vel-
kém a přírodními podmínkami rozmanitém
území. Trvale pozitivní ekonomická bilance
umožňuje LČR řízený rozvoj vybraných mimo-
produkčních funkcí lesa na velkém a přírodními
podmínkami rozmanitém území České republiky.

Od svého vzniku v roce 1992 LČR postupně
zpracovaly a schválily několik koncepčních
dokumentů. Prvním byla „Lesnická politika
LČR“ (1996), která vycházela ze „Zásad státní
lesnické politiky“ schválených Vládou ČR v roce
1994. Definovala jako hlavní úkol LČR: „Vytvá-
řet optimální vztah mezi plněním všech funkcí
lesů a tržním ekonomickým prostředím a zajistit
při tom trvalou produkci kvalitní dřevní hmoty při
respektování a rozvíjení environmentálních funk-
cí lesů.“ 

Následoval dokument „Program trvale udrži-
telného hospodaření v lesích“ (1997), ve kte-
rém byly vedle okruhů vyplývajících z názvu for-
mulovány také základní kroky k zachování
dalších funkcí lesa. Dokument byl v upravené
podobě vydán znovu v roce 2000.

Na předchozí materiály navázal „Program
2000 - zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“
(1999, 2000), který rozpracovává zejména
složku mimoprodukčních funkcí lesa. Záměrem
tohoto programu bylo formulovat veřejný zájem
na lesích a postupné kroky k jeho zajištění 
v podmínkách LČR. 

Dalším programovým dokumentem byla
„Koncepce zachování a reprodukce genových
zdrojů lesních dřevin pro období 2000-2009“
(2000).

Posledním koncepčním dokumentem, vyda-
ným v roce 2001, je „Hospodářská úprava
lesů“. Základní myšlenkou hospodářské úpravy
lesů u LČR je motivovat odborného lesního
hospodáře k samostatnému uvažování a rozho-
dování o svěřeném lese s dlouhodobou per-
spektivou a současně tím působit i na zvyšování
jeho odborné úrovně.

V rámci Programu 2000 byly v roce 2001
provedeny práce v hodnotě 22,863 mil. Kč.
Rozhodující část finančních prostředků byla
věnována na zlepšení podmínek pro plnění
rekreačních funkcí lesů. Na úpravu cyklotras
bylo vynaloženo 388 tis. Kč. Pro odpočinek
turistů bylo vybudováno nebo upraveno 551
odpočinkových míst za 9,2 mil. Kč. Na 37 mís-
tech vznikla odstavná parkoviště pro návštěvní-
ky lesa v hodnotě 1,087 mil. Kč. Upraveno
nebo nově vybudováno bylo 262 lesních studá-
nek za 4,498 mil. Kč. Dále bylo rekonstruováno
34 památných objektů v lesích za 1,552 mil. Kč.
Na 85 lokalitách byly potlačeny invazní rostliny
za 1,434 mil. Kč. Na podporu ohrožených
druhů živočichů bylo vynaloženo 253 tis. Kč.

L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y
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Tabulka 23:
přehled čerpání 
prostředků z „Programu
revitalizace říčních 
systémů“ MŽP (tis. Kč)
Use of means from the 
„River System Revitalization
Programme“ of the Ministry
of the Environment 
(thousand CZK)

8

V Programu revitalizace říčních systémů byly
realizovány obnovy retenčních vodních nádrží
Aglaia (LZ Dobříš, dotace 500 tis. Kč, akce
pokračuje i v roce 2002), Za myslivnou (LS Svi-

tavy, dotace 561 tis. Kč, ), U mlýna (LS Dvůr
Králové, dotace 500 tis. Kč, akce pokračuje 
i v roce 2002).

Kromě aktivit, které vyplývají z realizace Pro-
gramu 2000 byly LČR zapojeny v roce 2001
také do programů a projektů, podporovaných
státem formou dotací. Z prostředků, kterými
MZe ČR podporuje formou dotací činnosti ve
veřejném zájmu, bylo čerpáno na:

■ podporu ohrožených druhů zvěře (tetřev, bílý
jelen, koza bezoárová) 742 tis. Kč

■ výstavbu a údržbu cest a svážnic v PHO 
11,182 mil. Kč

Vedle zdrojů z MZe ČR se LČR zapojily také
do realizace programů MŽP. Tyto programy
slouží jako nástroje resortu životního prostředí 
k podpoře vlastníků, správců, případně uživate-
lů pozemků při realizaci opatření k ochraně 
a obnově přírody a krajiny nad rámec jejich
zákonných povinností.

rok / year počet akcí / number of works čerpáno / money used

1996 6 6 477

1997 4 5 327

1998 6 8 084

1999 5 5 152

2000 - -

2001 3 2 983

V Programu péče o krajinu byly celkem reali-
zovány 102 akce. Nejvýznamnější akcí byla
obnova odvodňovacího systému Písteckého
lesa na LS Litoměřice (1 280 tis. Kč). Oblastní
správy toků čerpaly celkem cca 345 tis. Kč na
obnovu břehových porostů. Většina zbývajících
prostředků byla využita LS a LZ na umělé zvyšo-
vání podílu listnáčů a jedle v lesích zvláště chrá-
něných území.

Kromě výše uvedeného byla (rovněž v soula-
du se zákonem 114/1992 Sb. a s pokyny 

k čerpání prostředků z PPK) využívána alternati-
va, kdy žadatelem o finanční příspěvek byly
subjekty pověřené LČR, například správy
CHKO. 

Z „Programu stabilizace lesa v Jizerských
horách a na Ještědu“ Ministerstva životního
prostředí čerpaly LČR 3,904 mil. Kč. Z toho 
724 tis. Kč bylo využito na opravy lesních cest,
zbývající prostředky na zvyšování podílu listnáčů
a jedle v lesích.

Tabulka 24: 
přehled čerpání 
prostředků „Programu
péče o krajinu“ 
MŽP (tis. Kč)
Use of means from the
„Landscape Management

Programme“ of the Ministry
of the Environment 
(thousand CZK)

rok / year počet akcí / number of works čerpáno / money used

1996 2 154

1997 18 2 165

1998 24 4 794

1999 58 7 955

2000 80 6 071

2001 108 6 351
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INVESTIČNÍ
VÝSTAVBA A VODNÍ

HOSPODÁŘSTVÍ

9

Investment and water managament 
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Investiční činnost v roce 2001 proběhla
vcelku bez podstatných výkyvů, jejich průběh
nenarušily žádné mimořádné události. V důsled-
ku plánovaného podstatného snížení objemu
finančního zajištění prací na odstraňování
povodňových škod prostřednictvím státního roz-
počtu bylo nutné přistoupit k významnému navý-
šení těchto prostředků z vlastních zdrojů LČR
tak, aby nedošlo k příliš velkému zpoždění 
v realizaci jednotlivých staveb. Objem vlože-
ných investičních prostředků dosáhl v roce
2001 hodnoty 608 mil. Kč. Vlastní zdroje 
z tohoto objemu představovaly 511 mil. Kč
(84,0 %), zdroje z rozpočtu státu (MZe ČR 
a MŽP ČR) 96 mil. Kč (15,8 %) a z jiných zdrojů
byl použit 1 mil. Kč (0,2 %).

Z celkového objemu 608 mil. Kč prostředky
vynaložené na pořízení hmotných investic činily
524 mil. Kč (86,1 %) a na nehmotné investice
bylo vynaloženo 85 mil. Kč (13,9 %). U nehmot-
ných investic největší objem - 73 mil. Kč 
(86,2 %) představovaly náklady na zpracování
LHP. Softwarové vybavení bylo zakoupeno 
v hodnotě 12 mil. Kč (13,8 %). Podrobný roz-
bor investiční výstavby přinášejí tabulky.

Finanční prostředky investičního charakteru,
získané v roce 2001 ze státního rozpočtu ve
výši 96,4 mil. Kč, byly použity převážně na
financování investičních akcí hrazení bystřin,
protierozních a protipovodňových opatření,
které investorsky zajišťovaly OST LČR, a to ve
výši 75,9 mil. Kč (78,7 %), ostatní vodní hospo-
dářství (retenční vodní nádrže, sanace erozních
rýh, OLP apod.) v hodnotě 10,8 mil. Kč 
(11,2 % ), dopravní zpřístupnění v oblastech
erozně ohrožených z hlediska ochrany půdy,
vody a vodního režimu 3,9 mil. Kč (4,1 %). 
V důsledku změny metodiky poskytovaní pod-
pory pro tvorbu LHP podnik získal 5,8 mil. Kč
(6,0 %) pouze za LHP schválené v daném roce
státní správou. Tím došlo k posunu poskytnutí
finančních prostředků u rozpracovaných LHP
do dalších let.

Z prostředků použitých na pořízení hmot-
ných investic (523,6 mil. Kč) bylo na stavební
práce vynaloženo 409,0 mil. Kč, (což předsta-
vuje 78,1 %), na pořízení strojů a zařízení zahr-
nutých a nezahrnutých do rozpočtu staveb
104,9 mil. Kč (20,0 %) a na nákup pozemků 
a ostatních náležitostí, souvisejících s investiční
výstavbou nebo arondací lesních komplexů 
9,6 mil. Kč (1,9 %).

Investiční činnost LČR v roce 2001 vykazo-
vala některé nové aspekty. V první řadě je patr-
ný absolutní pokles celkového objemu finanč-
ních prostředků vůči r. 1999 a 2000. Tato
skutečnost je však způsobena zejména sníže-
ním objemu přidělených prostředků z rozpočtu
státu. Důvodem bylo jednak omezení zdrojů
financování veřejného zájmu v oblasti vodního
hospodářství a legislativní změna při financování
LHP. Dalším novým faktorem je výrazné navýše-
ní finančních prostředků z vlastních zdrojů na
likvidaci povodňových škod u OST Frýdek-Mís-
tek, Brno a Hradec Králové. Současně došlo 
k posílení objemu investic v oblasti strojů a zaří-
zení, a to zejména u výpočetní techniky a tele-
komunikací v souvislosti se zavedením rychlejší-
ho a kvalitnějšího propojení jednotlivých
organizačních jednotek a přenosu dat.

Nové investiční akce včetně nákupu pozem-
ků představují objem 354,3 mil. Kč a tvoří více
než 67,6 % z celkového objemu hmotných
investic.Tento poměr mezi novými a zhodnoce-
nými hmotnými investicemi zůstává prakticky
nezměněn. Tak jako v roce 2000 lze konstato-
vat, že v podstatě nebyl uskutečněn nákup stro-
jů a zařízení opotřebovaných. 

Z nově realizovaných staveb lze u administ-
rativně správních budov jmenovat zejména
dokončení a zkolaudování sídla LS Železná
Ruda, LS Jihlava, celkovou rekonstrukci objek-
tu LS Vsetín a stavební úpravy LS Nové Město
na Moravě. Rozestavěny a před dokončením
jsou sídla LS Žatec a LS Jablunkov. V roce
2001 byla zahájena výstavba sídla LS Pelhřimov
a LS Litvínov. Zahájena byla rovněž rozsáhlá
rekonstrukce revíru Cirhán v Poněšické oboře 
u LS Hluboká nad Vltavou. V rámci ověření
nové technologie sendvičové dřevostavby byla
ke konci roku zahájena i výstavba revíru Beneti-
ce u LS Třebíč. U lesní dopravní sítě byla 
v r. 2001 realizována řada akcí, která umožní
snadnější zpřístupnění porostů. Z nejvýznam-
nějších lze jmenovat zejména LC Jelení járek 
u LS Strážnice, LC Velkobřezenecká u LS Lito-
měřice, LC Havelkův les u LS Rumburk, 
LC Větrná a LC Zelená bouda u LZ Boubín, 
LC Kačina Klokočná u LZ Konopiště, LC Smr-
ková u LS Frýdlant, LC Nad sadem u LS Děčín,
LC K Františku u LS Plasy, LC Okružní II. u LS
Nové Hrady, LC Budačka u LS Tábor, LC Oténi-
um u LS Nymburk, LC V bažantnici u LS Znoj-
mo a další.

Investiční výstavba
Investment
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v mil. Kč %

investice celkem / total investment 608,482 100,0

z toho hmotné / of that tangible 523,625 86,1

z toho nehmotné / of that intangible 84,857 13,9

Tabulka 25: 
investice celkem

Total investment
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Vodní  hospodářství
Water management
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Z celkových finančních prostředků LČR 
do vodního hospodářství, které dosáhly výše
325,0 mil. Kč, činily výdaje investičního charak-
teru 162,2 mil. Kč. Investice LČR byly zaměře-
ny zejména na výstavbu a rekonstrukci objektů
hrazení bystřin převážně v povodněmi zasaže-
ných oblastech, kde se projevila nutnost 
a oprávněnost realizace těchto staveb jako
opatření omezující účinky povodní. Investiční
výdaje na odstraňování povodňových škod z let
1997 a 1998 činily v hodnoceném roce 
73,7 mil. Kč, z toho vlastní zdroje 56,0 mil. Kč.
Z celkové výše 162,8 mil. Kč vynaložených 
na opravu a údržbu základních prostředků 
hrazení bystřin ve správě LČR bylo využito
104,9 mil. Kč na pokrytí povodňových škod 
z let 1997 a 1998, z toho 81,2 mil. Kč bylo
kryto vlastními prostředky. Jednalo se přede-

vším o opravy opěrných zdí, dlažeb, příčných
objektů a přehrážek.

I nadále bylo nejvážnějším problémem řešení
situací, kdy se zájmy vodohospodářské (povin-
nosti správce toku) kříží se zájmy ochrany příro-
dy. Tento problém se týká zejména chráněných
krajinných oblastí nejen při odstraňování povod-
ňových škod, ale i při běžné realizaci preventiv-
ních opatření investičního charakteru. Tímto
dochází k oddalování realizace opatření a jejich
prodražování. Vyřešení těchto střetů není jedno-
duché z důvodu rozdílných názorů na věc 
a v pohledu na to, který veřejný zájem má větší
váhu (protipovodňová ochrana nebo ochrana
přírody). Je snahou LČR vést další jednání,
která by měla vyústit v kompromisní návrh reali-
zace stavby, přijatelný pro obě strany.

v mil. Kč %

celkem / total 523,625 100,0

z toho stavební investice nové / new construction investment 239,998 45,8

stroje a zařízení nové / machinery and equipment 104,673 20,0

pozemky / lands 8,802 1,7

stavební investice opotřebené / construction investment - used 0,348 0,1

stroje a zařízení opotřebené / machinery and equipment - used 0,110 0,0

technické zhodnocení staveb / technical evaluation - construction 168,664 32,2

technické zhodnocení strojů a zařízení / technical evaluation - machinery 0,199 0,0

ostatní / other 0,831 0,2

Tabulka 28:
hmotné investice
Tangible investment

v mil. Kč %

celkem / total 523,625 100,0

z toho LZ + SZ 88,201 16,8

LS 263,340 50,3

OST 145,490 27,8

OI + Ř LČR 26,594 5,1

Tabulka 27:
hmotné investice
Tangible investment

v mil. Kč %

celkem / total 608,482 100,0

z toho z vlastních zdrojů / from own sources 510,968 84,0

z rozpočtu státu / from state budget 96,427 15,8

z jiných zdrojů / from other sources 1,087 0,2

Tabulka 26:
zdroje financování
Financial sources

v mil. Kč %

celkem / total 409,01 100,0

z toho bytová výstavba, lesovny / housing and hanting construction 35,435 8,7

správní a provozní budovy / administrative and functional building 78,131 19,1

lesní cesty včetně bývalých svážnic / forest road and slope road 106,193 26,0

hrazení bystřin a OLP / torrent training and water construction 162,276 39,7

ostatní stavby / other building 26,975 6,6

Tabulka 29: 
stavební práce
Construction work
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povodňové škody

celkem dotace vl. zdroje 1997 1998

investice / investment 162,2 86,7 75,5 58,6 15,1

neinvestice / non-investment 162,8 32,8 130,0 104,9 0,0

celkem / total 325,0 119,5 205,5 163,5 15,1

Tabulka 30:
Struktura financování vodního 

hospodářství v roce 2001 (mil. Kč)
Structure financing 

of water management 

rok / year 1996 1997 1998 1999 2000 2001

celk. objem prací / total amount of works 199,2 253,0 380,5 464,4 374,1 325,0

z toho: / of that:

státní rozpočet / state budget 78,5 180,5 319,4 362,0 265,2 119,5

z prostředků LČR / from LČR sources 20,7 72,5 61,1 102,4 108,9 205,5

investice / investment 128,5 98,9 212,9 273,2 181,6 162,2

opravy a údržby vč. výr. režie / renov. overhead exp. 70,7 154,1 167,6 191,2 192,5 162,8

Tabulka 31:
Objem prací hrazení bystřin a LTM, 

jejich financování v období 
1996-2001 (mil. Kč)

Volume of the torrent training works 
and amelioration and their financing

in the period 1996-2001



OBNOVA
VLASTNICKÝCH

A UŽIVATELSKÝCH
VZTAHŮ

10

Restitution 
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Obnova vlastnických a užívacích práv 
k pozemkům vychází ze zákona č. 229/1991 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. Po deseti letech
jeho účinnosti bylo z celkově uplatněných náro-
ků na vrácení vlastnických práv ve více než 
50 tis. případech (355 tis. ha) dokončeno 
pravomocně správní řízení u pozemkových
úřadů nebo soudní řízení s kladným výsledkem
pro oprávněné osoby ve více než 46 tis. přípa-
dech (290 tis. ha). Rozdíl mezi výše uvedenými
čísly tvoří z více než poloviny případy, kdy bylo
vysloveno pozemkovými úřady a často potvrze-
no soudy, že nárok neodpovídá zákonným pod-
mínkám. Přibližně 1,8 tis. případů jsou dosud 
v řešení jak pozemkovými úřady a soudy, tak
příslušnými pracovišti podniku. Dohody o vydá-
ní nemovitostí ze strany LČR, jako povinné
osoby, však v současnosti jsou s ohledem na
převahu případů komplikovaných a nejedno-
značných uzavírány výjimečně a zpravidla roz-
hodují o vlastnictví oprávněných osob pozemko-
vé úřady podle ust. § 9 odst. 4 zákona 
č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpi-
sů. Zákon č. 212/2000 Sb. změnil některé
předchozí restituční předpisy tím, že založil
nové nároky na vydání majetku osobám, které
vlastnická práva pozbyly v období od 29. 9.
1938 do 8. 5. 1945. Lhůta pro uplatnění náro-

ků skončila 30. 6. 2001 a u LČR se přihlásilo
jen několik desítek osob. Mezi nimi jsou však 
i nároky na poměrně rozsáhlé majetky řádově
několika tis. ha.

Pokud jde o obnovu užívacích práv, pak 
z celkového počtu zjištěného z údajů katastru
nemovitostí a po přihlášení vlastníků na počet
cca 136 tis. případů zbývá vyřídit, tedy ukončit
nájemní vztah, necelých 4 tis. případů, kde je
nutno nejprve dokončit řízení o dědictví nebo
dořešit spoluvlastnické podíly. 

Mimo jednání o vrácení vlastnických a užíva-
cích práv podle restitučních zákonů probíhají
sporná řízení před soudy, spočívající podle
názoru žalobců v neoprávněné konfiskaci
majetku po 2. světové válce, tedy žaloby vlast-
nické povahy. Jde o poměrně rozsáhlé výměry
lesní půdy a s nimi souvisejících věcí.

Samostatnou kapitolou je tzv. církevní maje-
tek, dotýkající se u LČR zejména lesní půdy 
o výměře téměř 190 tis. ha a řady staveb s lesy
souvisejícími. Převody těchto věcí jsou do doby
vydání zvláštního zákona vyloučeny. LČR je
obhospodařují v souladu s obecně závaznými
předpisy.

Po 1. 7. 2000, kdy nabyl účinnosti zákon 
č. 114/2000 Sb., jímž byl novelizován zákon 
č. 172/1991 Sb., došlo k odstranění řady
sporů, vyplývajících z nepřesností a nejedno-
značností tohoto zákona a z toho vyplynuly zvý-
šené nároky obcí. Tyto jsou, pokud odpovídají
zákonu, bez prodlení uspokojovány. Tím byla
potvrzena i správnost výkladů a stanovisek LČR
k dikci zákona před cit. novelou. Spory, které

dosud přetrvávají, spočívají v nedostatcích
administrativní povahy z dob před více než
padesáti roky a nedávají LČR jistotu pro vydání
bez rozhodnutí soudy. Stále ještě je nezměně-
na právně neujasněná záležitost lesních druž-
stev obcí, založená legislativním nedostatkem,
jenž neumožňuje ukončení vrácení vlastnických
práv k lesním pozemkům, jež jim byly odňaty
začátkem 60. let min. století.
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řešení v letech / solution in year vyřízené žádosti / solved requests předané pozem. v ha / lands returned

1993 89 230 318 395

1994 114 556 375 894

1995 126 886 366 524

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

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

Tabulka 32:
postup obnovy vlastnických 

a užívacích práv k 31. 12. 2001
The progress of property rights
renewal and user rights renewal
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Objem uplatněných restitučních náhrad
podle zák. č. 229/1991 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů představuje cca 381 mil. Kč při
počtu 21 534 případy. K 31. 12. 2001 bylo
uzavřeno 9 101 dohod o vypořádání restituč-
ních náhrad, což představuje objem náhrad ve
výši 319 064 tis. Kč. Z tohoto objemu byly 
k 31. 12. 2001 již poskytnuty náhrady, předsta-
vující ve finančním vyjádření 311 338 tis. Kč.
Značný rozdíl mezi počtem uplatněných a vyří-
zených případů je dán zejména tím, že oprávně-
né osoby se o náhrady přihlásily „z opatrnosti“,
aby nedošlo ke zmeškání zákonných lhůt a pozdě-
ji zjistily, že nárok na náhradu nemají nebo je
tak nízký, že v dalším řízení již nepokračují.

Na základě smlouvy uzavřené mezi LČR 
a Pozemkovým fondem ČR a nabytím účinnosti
zák. č. 313/2001 Sb., čl. I. odst. 2 byly pře-
vzaty povinnosti PF ČR, jež mu ukládá ust. 
§ 11 odst. 2 zák. č. 229/1991 Sb. v plat.
znění. Jde o nároky oprávněných osob na
poskytnutí náhrad za nevydané lesní pozemky,
jež PF ČR nemá k dispozici, v celkové výměře
cca 800 ha. Zatím však je uspokojování náro-
ků, dotýkající se několika set osob, ve stadiu
projednávání mezi účastníky těchto dohod.

rok / year 1996 1997 1998 1999 2000 2001

případy / cases 4 466 4 625 4 852 4 997 5 298 5 607

ha 310 066 326 159 335 476 337 353 358 853 379 843

Tabulka 33:
postup fyzického předávání 
lesního majetku obcím
Transfer of forest property 
to communities and its progress



O
b

n
o

va
 v

la
st

n
ic

ký
ch

 a
 u

ži
va

te
ls

ký
ch

 v
zt

a
h

ů

38

L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y

10



EKONOMIKA LČR

11

Economy of LČR 
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K 31. 12. 2001 měla aktiva LČR hodnotu
65,6 mld. Kč. Stálá aktiva představovala 
60,9 mld. Kč, z toho 53,7 mld. Kč tvořila hod-
nota pozemků, převážně lesních. Hodnota
pozemků se snížila o 0,96 mld. Kč, jejich podíl
na celkové bilanční sumě trvale mírně klesá 

a k 31. 12. 2001 činil 81,8 % (v roce 2000
82,7 %, v roce 1995 86,4 %). Celková bilanční
suma podniku se snížila o 438 mil. Kč 
(tj. 0,7 %); bilanční suma očištěná o hodnotu
pozemků vzrostla v roce 2001 o 4,6 %.

V roce 2001 nedošlo k výraznějším změnám
ve struktuře aktiv. Navýšení hodnoty dlouhodo-
bého nehmotného majetku o 53 % je způsobe-
no zejména zařazením nových lesních hospo-

dářských plánů do této kategorie. Snížení obje-
mu dlouhodobého finančního majetku je dáno
změnou instrumentů při správě volných finanč-
ních prostředků a je kompenzováno navýšením

Majetek
Assets
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rok / year 1999 2000 2001

bilanční suma / equity value 66 495 66 078 65 640

hodnota lesních pozemků / value of forest land 54 795 53 781 52 744

bilanč. suma bez poz. / equity value without forest land 11 700 12 297 12 896

Tabulka 34:
bilanční suma (mil. Kč)

Equity value (mil. CZK)

rok / year 1999 2000 2001

aktiva celkem / total assets 11 700 12 297 12 896

stálá aktiva / fixed assets 8 047 8 148 8 183

zásoby / reserves 139 146 152

pohledávky / debts 1 112 1 093 1 162

finanční majetek / current liquid assets 2 321 2 808 3 339

ostatní aktiva / other assets 81 102 60

Tabulka 35:
struktura aktiv k 31. 12. 2001 
bez lesních pozemků (mil. Kč)

Structure of assets without 
forest land (mil. CZK)

rok / year 1999 2000 2001

pasiva celkem / total liabilities 11 700 12 297 12 896

základní kapitál / basic capital 5 667 5 624 5 816

kapitálové fondy / other capital funds 746 689 685

fondy ze zisku, nerozd. zisk / profit funds 2 144 2 729 3 305

rezervy / reserves 2 634 2 593 2 496

závazky / obligations 462 603 523

ostatní pasiva / other liabilities 47 59 71

Tabulka 36:
struktura pasiv k 31. 12. 2001 
bez lesních pozemků (mil. Kč)

Structure of liabilities without 
forest land (mil. CZK)

rok / year 1999 2000 2001 meziroční změna 01-00

AKTIVA CELKEM / total assets 66 495 66 078 65 640 -438 -0,7 %

STÁLÁ aktiva / fixed assets 62 842 61 929 60 926 -1 003 -1,6 %

nehmotný DM – netto / intangible fixed assets 74 94 144 50 53,2 %

hmotný DM – netto / tangible fixed assets 62 321 61 320 60 532 -788 -1,3 %

- z toho pozemky / of that lands 55 651 54 631 53 672 -959 -1,8 %

finanční majetek – dlouh. / current liquid assets - long-term 447 515 250 -265 -51,5 %

OBĚŽNÁ aktiva / current assets 3 573 4 047 4 654 607 15,0 %

zásoby / reserves 139 146 152 6 4,1 %

dlouhodobé pohledávky / long-term debts 104 22 15 -7 -31,8 %

krátkodobé pohledávky / short-term debts 1 008 1 071 1 148 77 7,2 %

finanční majetek – krátk. / current liquid assets - short-term 2 321 2 808 3 339 531 18,9 %

OSTATNÍ aktiva / other assets 80 102 60 -42 -41,2 %

časové rozlišení / accrual and deferrals 37 43 54 11 25,6 %

dohadné účty aktivní / conjectural active accounts 43 59 6 -53 -89,8 %
year-on-year change

Tabulka 37:
aktiva celkem (mil. Kč)

Total assets (mil. CZK)
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Náklady
Costs
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objemu krátkodobého finančního majetku. Hod-
nota finančního majetku je na historicky nejvyšší
hodnotě. Došlo ke snížení hodnoty dlouhodo-
bých pohledávek a k nárůstu podílu krátkodo-

bých pohledávek. Stále pokračuje mírná ten-
dence snižování podílu pozemků (restituce). 

Hodnota vlastního kapitálu se snížila 
o 0,4 %. Důvodem snížení je vydávání majetku
z titulu restitucí a náhrad, zejména lesních
pozemků vedených na kapitálových fondech.
Základní kapitál se však vlivem převzetí provoz-
ních budov od Pozemkového fondu ČR zvýšil 

o 3,4 %. V roce 2001 došlo ke snížení objemu
rezerv, zejména pak rezervy na pěstební čin-
nost o 3,8 %. Důvodem je klesající objem
nákladů na pěstební činnost související jak 
s klesající výměrou obhospodařované půdy, tak
s jemnějšími způsoby lesnického hospodaření. 

Oproti roku 2000 došlo k meziročnímu
poklesu nákladů o 13,7 %. Na poklesu nákladů
se hlavní měrou podílí utlumení aktivní správy
volných finančních zdrojů. Pokles provozních
nákladů o 3,2 % je způsoben dalším snížením
tvorby rezervy na pěstební činnost, snížením

objemu prodávaného či směňovaného dlouho-
dobého majetku a snížením objemu prováděné
pěstební činnosti i oprav a údržeb dlouhodobé-
ho majetku. Naopak osobní náklady vzrostly 
o 3,8 %.

rok / year 1999 2000 2001 meziroční změna 01-00

PASIVA CELKEM / total liabilities 66 495 66 078 65 640 -438 -0,7 %

VLASTNÍ KAPITÁL / own capital 63 352 62 823 62 549 -274 -0,4 %

základní kapitál / basic capital 5 667 5 625 5 816 191 3,4 %

kapitálové fondy / capital funds 55 541 54 470 53 429 -1 041 -1,9 %

fondy ze zisku, ner. zisk / funds from profit 1 565 2 125 2 710 585 27,5 %

HV běžného roku / economic result 579 604 595 -9 -1,5 %

CIZÍ ZDROJE / third party sources 3 096 3 197 3 019 -178 -5,6 %

rezervy / reserves 2 634 2 594 2 496 -98 -3,8 %

závazky / obligations 462 603 523 -80 -13,3 %

bank. úvěry a výpomoci / bang credits and accomondation

OSTATNÍ pasiva / other liabilities 47 59 71 12 20,3 %

časové rozlišení / accrual and deferrals 30 29 61 32 110,3 %

dohadné účty pasivní / conjuctural active liability 17 30 10 -20 -66,7 %
year-on-year change

Tabulka 38:
pasiva celkem (mil. Kč)
Total liabilities (mil. CZK)

rok / year 1999 2000 2001 meziroční změna 01-00

NÁKLADY CELKEM / total costs 13 599 16 390 14 143 -2 247 -13,7 %

náklady PROVOZNÍ činnosti / costs of running 7 681 7 525 7 283 -242 -3,2 %

náklady na prodané zboží / costs of sold goods 7 5 5 0 0 %

výrobní spotřeba / production consumption 3 664 3 484 3 403 -81 -2,3 %

osobní náklady / personal costs 830 851 883 32 3,8 %

daně a poplatky / taxes and charges 116 125 133 8 6,4 %

odpisy DM / depreciation of fixed assets 387 399 391 -8 -2,0 %

zůst. cena prodaného DM / residual value of sold fixed assets 27 103 21 -82 -79,6 %

tvorba rezerv / creation of reserves 2 518 2 446 2 354 -92 -3,8 %

ostatní / other 132 112 93 -19 -17,0 %

náklady FINANČNÍ činnosti / costs of financial activity 5 710 8 626 6 611 -2 015 -23,4 %

MIMOŘÁDNÉ náklady / extraordinary costs 5 -8 2 10 -126 %

daň z příjmů / enterprise income tax 203 247 247 0 0 %

year-on-year change

Tabulka 39:
náklady celkem (mil. Kč)
Total costs (mil. CZK)
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Výnosy
Yields

Objem výnosů v roce 2001 poklesl meziroč-
ně o 13,3 %. Stejně jako u nákladů byl tento
pokles ovlivněn utlumením aktivní správy finanč-
ních prostředků. Pokles provozních výnosů je

způsoben především snížením tržeb z prodejů 
a směn dlouhodobého majetku. Tržby z prodeje
dříví oproti roku 2000 mírně vzrostly.

Hospodářské výsledky
Economic results

Hospodářské výsledky s výjimkou provozní-
ho hospodářského výsledku vykazují oproti
roku 2000 mírný pokles. Na absolutní výši 
HV se pozitivně promítlo ve výnosech sníže-

ní zákonných rezerv o 98 mil. Kč. Výnosy 
z provozní činnosti bez vlivu rezerv poklesly 
o 202 mil. Kč a vrátily se na úroveň roku 1999.
Náklady provozní činnosti snížené o tvorbu
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celkem mil. Kč Kč na 1 ha lesní půdy

1999 2000 2001 1999 2000 2001

pěstební činnost / silviculture 2 592 2 498 2 466 1 772 1 744 1 755

státní zakázky / state orders 128 124 115 88 87 82

myslivost / game management 121 128 161 83 90 115

semenářství / seed management 26 24 47 18 17 34

opravy cest a svážnic / repair of forest roads 762 668 729 521 466 519

přírůstek rezerv / increase in reserves -185 -32 -102 -126 -22 -73

údržby DM / service of tangible fixed assets 437 414 342 299 289 243

výkup dřeva / timber purchase 11 23 22 8 16 15

těžební náklady / logging costs 775 833 854 530 582 608

dřevařská výroba / wood production 89 79 60 61 55 43

CZK per 1 ha of forest land

Tabulka 40:
úplné vlastní náklady 

Total own costs 

celkem mil. Kč Kč na 1 ha lesní půdy

1999 2000 2001 1999 2000 2001

celkem / total 2 000 1 920 1 852 1 368 1 341 1 318

obnova lesa / forest regeneration 590 558 536 404 390 381

péče o kultury / care of young plantations 735 689 665 503 481 473

prořezávky / juvenile thinning 157 161 156 108 112 111

ochrana lesa / forest protection 81 83 48 55 58 34

hnojení a vápnění / fertilisation and liming 39 57 42 26 40 30

jiná pěstební péče / other silvicultural treatment 398 373 405 272 261 288

CZK per 1 ha of forest land

Tabulka 41:
přímé náklady 

pěstební činnosti
Direct costs of silviculture

rok / year 1999 2000 2001 meziroční změna 01-00

VÝNOSY CELKEM / total yields 14 178 16 994 14 738 -2 256 -13,3 %

výnosy z PROVOZNÍ činnosti / yields from running 8 247 8 250 8 023 -227 -2,8 %

tržby z prodeje zboží / sales on goods 8 7 7 0 0 %

výroba / production 5 074 5 228 5 301 73 1,4 %

tržby z prodeje DM a materiálu / sales on fixed ass. and mat. 103 255 52 -203 -79,6 %

zúčtování rezerv / clearing of reserves 2 703 2 478 2 456 -22 -0,9 %

ostatní / other 358 284 207 -77 -27,1 %

výnosy z FINANČNÍ činnosti / yields on financial activity 5 927 8 738 6 710 -2 028 -23,2 %

tržby z prodeje cen. papírů / sales on securities 5 566 8 542 6 489 -2 053 -24,0 %

výnosové úroky / interest received 61 30 64 34 113,3 %

ostatní / other 300 166 157 -9 -5,4 %

MIMOŘÁDNÉ výnosy / extra yields 5 5 5 0 0 %
year-on-year change

Tabulka 42:
výnosy celkem (mil. Kč)

Total yields (mil. CZK)
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Obchodní vztahy
Trade relationships
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rezerv poklesly o 146 mil. Kč. Na poklesu pro-
vozního HV bez rezerv o 56 mil. Kč se téměř
120 mil. Kč podílí snížení HV z prodeje, resp.
směn dlouhodobého majetku a zásob. Dosaže-
né výsledky pak lze vzhledem ke komplikující se
situaci v dřevozpracujícím průmyslu hodnotit
pozitivně. Ekonomická situace podniku je sta-
bilní.

Na základě pozitivních výsledků hospodaření
a ekonomické situace byly podniku podruhé za
sebou přiznány nezávislou ratingovou agentu-
rou CRA Rating Agency, a. s. nejvyšší dosažitel-
né hodnoty krátkodobého i dlouhodobého
investičního ratingu. 

Z celkové výměry obhospodařovaných lesů
bylo 7 % obhospodařováno pěti přímo řízenými
lesními závody LČR a na zbývajících 93 % byly
lesnické činnosti zajišťovány smluvně, prostřed-
nictvím privátních podnikatelských subjektů
zabezpečujících komplexní dodávku lesnických
prací.

Komplexní dodávka lesnických prací spočívá
v provádění pěstebních činností a nákupu dříví
u pně (tzv. lesnické činnosti). Dlouhodobé 
i roční projekty lesnických činnosti zpracovává
personál LČR, který vykonává funkci odborné-
ho lesního hospodáře a zadává a přebírá práce
provedené podnikatelskými subjekty. Obrat 
z těchto činností tvoří rozhodující část ekonomi-
ky LČR.

Se smluvními partnery uzavírají LČR
obchodní smlouvy na provádění pěstebních čin-
ností a prodej a nákup dříví (tzv. komplexní
dodávka lesnických činností). Obchodní smlou-
va se vždy vztahuje ke konkrétní smluvní územní
jednotce. V lesích určených k obhospodařování
prostřednictvím smluvních dodavatelů bylo pro
rok 2001 vylišeno 288 územních jednotek, na
nichž působilo 137 podnikatelských subjektů.
K 1. 1. 2002 to bylo 279 územních jednotek se
123 smluvními dodavateli.

Obchodní smlouvy se uzavírají obvykle na
dobu určitou, zpravidla na období dvou let. 
V roce 1999 byl schválen návrh smlouvy na
dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou. 
K 31.12. 2001 bylo v platnosti 44 těchto smluv

a v průběhu roku 2001 byla splněna kritéria 
k uzavření dalších 90 smluv s platností od 
1. 1. 2002. Celkově je tedy k 1. 1. 2002 uza-
vřeno 134 smluv na dobu neurčitou s dvouletou
výpovědní lhůtou.

V roce 2001 proběhlo 24 výběrových řízení
na dodavatele lesnických činností na uzavření
dvouleté obchodní smlouvy. V rámci těchto
výběrových řízení bylo úspěšně odzkoušeno
několik nových prvků, které přispěly k maximál-
ní transparentnosti tohoto procesu. 

V roce 2001 LČR pokračovaly v realizaci
vlastní obchodní politiky na trhu se dřívím.
Podle postupně nově uzavíraných obchodních
smluv přibližně třetinu vytěženého dříví umisťují
na trhu prostřednictvím své dceřiné společnosti
Hradecké lesní a dřevařské společnosti, a. s.
Objem takto obchodovaného dříví za rok 2001
činil 1,6 mil m3 .

rok / year 1999 2000 2001 meziroční změna 01-00

HV za účetní období / ER in accounting period 579 604 595 -9 -1,5 %

HV před zdaněním / ER before tax 781 851 842 -9 -1,1 %

HV po zdanění bez rezerv / ER after tax without reserves 394 572 493 -79 -13,8 %

provozní HV / operation ER 564 725 739 14 1,9 %

provozní HV bez rezerv / operation ER without reserves 379 693 637 -56 -8,1 %

HV z finančních operací / ER on financial transaction 217 113 100 -13 -11,5 %

mimořádný HV / extraordinary ER 0 13 3 -10 -76,9 %
year-on-year change

Tabulka 43:
hospodářské výsledky 
za účetní období (mil. Kč)
Economics results (ER)
in accounting period (mil. CZK)
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Rok 2001 se stal rokem, kdy byl v komuni-
kaci LČR s veřejností poprvé plnohodnotně
promítnut nezastupitelný vztah člověka a příro-
dy, jejich vzájemné interaktivní možnosti pozitiv-
ního ovlivnění. Strategie komunikace LČR 
v roce 2001 se opírala o předchozí čtyřletý
cyklus, který zahrnoval: UPOZORNĚNÍ,
INFORMOVANOST, SOUVISLOSTI – FUNKCE
LESA, DIALOG, VZTAH.

Rok 1997: cílem komunikace s veřejností
bylo vyspecifikovat limity chování v lese a upo-
zornit na ně.

Rok 1998: – snahou bylo podat bez střeto-
vé argumentace fakta o stavu lesů v kompeten-
ci LČR; forma sdělení ponechávala prostor pro
vytvoření vlastního názoru, případně prostor pro
věcnou polemiku se sdělenými fakty.

Rok 1999: komunikace popsala činnost
LČR ve vztahu k jednotlivým funkcím lesa.

Rok 2000: základem komunikace bylo styli-
zovaným apelem vytvořit prostor pro osobní
účast občanů, schopnost pozitivně reagovat 
a přijmout osobní zodpovědnost.

Rok 2001: komunikace vycházela z před-
chozích témat a vytvářela kvalitativně vyšší hod-
notu – vztah mezi člověkem a přírodou. 

V každém roce byl zpracován a po čtyři
měsíce (květen, červen září, říjen) vysílán
reklamní televizní spot.

Dosavadní cílovou skupinou, na níž je zamě-
řena kampaň LČR, jsou zejména děti a mládež.

Nosnou součástí osvětového působení byl spo-
lečný projekt LČR a občanského sdružení Tere-
za nazvaný „Les ve škole - škola v lese“. S pro-
jektem v roce 2001 pracovalo 860 základních
škol (17 200 dětí). 

Spolupráce se sdružením středisek ekolo-
gické výchovy Pavučina spočívala v podpoře
výukových programů o lese, které jsou určeny
dětem mateřských a základních škol. Této
formy lesnické osvěty se v roce 2001 zúčastni-
lo 14 655 dětí. LČR rovněž podpořily vybrané
projekty středisek ekologické výchovy, jejichž
výstupy byly pomůcky a publikace sloužící ke
zkvalitnění výukových programů o lese.

Další formou působení na děti a mládež 
v roce 2001 byla realizace šesti Dnů s LČR,
projektu který se setkal s mimořádným ohla-
sem. Jednalo se o společensko-sportovní akce
pro rodiny s dětmi. Pro děti zde byla připravena
stezka v lesích ve správě podniku, kde plnily
jednotlivé znalostní a sportovní disciplíny, které
odpoledne vystřídalo vyhlášení hlavních cen 
a divadelní představení.

Již tradičně jsme na výstavách Země živitel-
ka a Praga Agro získávali zájem dětí o les for-
mou soutěží v kreslení obrázků. Výsledkem bylo
1124 aktivně zapojených dětí. Na výstavě Praga
Agro získaly LČR cenu Grand Prix za výtvarné
řešení expozice za neotřelé formy komunikace
s dětmi a propagace vztahu člověka k přírodě.

V roce 2001 představily LČR svoji expozici
na tuzemských výstavách Země živitelka v Čes-
kých Budějovicích, Praga Agro v Praze a Euro-
forest v Prachaticích. Poprvé jsme se zúčastnili
také výstavy Lignum expo – Les v Nitře. Expozi-
ce seznamovaly návštěvníky s rozmanitými for-
mami uplatnění Programu 2000 a informovaly 
o spolupráci LČR s ČSOP.

V rámci podpory kvalitních hudebních děl
vznikla nahrávka variací na skladby Johana
Sebastiana Bacha v úpravách Vladimíra Popel-
ky. LČR podpořily také významný festival vážné
hudby Smetanova Litomyšl.

Důležitým nástrojem komunikace se širokou
veřejností i odborníky je podnikový měsíčník
„Lesu zdar“. Do třetího ročníku vstoupil projekt
„Naše zelené bohatství“, nástěnný kalendář
LČR, který byl v roce 2001 věnován dubu.

Ve třetím roce platnosti smlouvy o spolupráci
mezi LČR a Českým svazem ochránců přírody
(ČSOP) dosáhla hodnota provedených prací
výše 1 622 tis. Kč. Velmi důležité však bylo 
i prohloubení osobních kontaktů na úrovni les-
ních správ, lesních závodů a základních organi-
zací ČSOP. K propagaci výsledků spolu-
práce obou organizací byly svolány dvě tiskové 
konference.
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Pokračovala smluvní spolupráce s Klubem
českých turistů. Úspěšně proběhl 5. lesnický
ples v Hradci Králové. LČR se v roce 2001
aktivně zapojily do činnosti výboru ministerstva
zemědělství pro koordinaci přípravy Strategie
komunikace odvětví lesního hospodářství 
s veřejností. 

Podnik aktivně podpořil projekt „Zalesňování
And“, který s podporou vlády a prostřednictvím
MZe ČR pomáhá v zahraničí prezentovat české
lesnické dovednosti. Byl navázán smluvní vztah
s lesnickými institucemi v Ekvádoru, Kolumbii 
a Chile, v rámci kterého je umožněno skupině
specialistů řešit krajinářské, lesnické a sociální
problémy spojené s destrukcí původního lesa.
Obnova původních porostů  a zakládání moder-
ních lesních plantáží na degradovaných pastvi-
nách má v místních podmínkách i silný hospo-
dářský podtext.

Pro odbornou lesnickou veřejnost LČR při-
pravily v konferenčním centru Silvia v Hradci
Králové semináře Lesní hospodářství a ochrana
přírody (7. února), Dub - dřevina budoucnosti
(9. října) a seminář věnovaný PEFC - Celoev-
ropskému systému certifikace lesů v ČR, který
se uskutečnil 25. října.

V loňském roce si LČR zadaly výzkum názo-
rů občanů na hospodaření s lesy v České
republice, který provedla společnost TNS Fac-
tum, s. r. o. Zopakovali jsme tak po pěti letech
průzkum veřejného mínění o lesích a lesním
hospodářství, tentokrát však cíleněji zaměřený

na vnímání LČR. Určitou znalost LČR, s. p.,
deklarují více než dvě třetiny občanů, před pěti
lety to nebyla ani třetina. Ze středoškolsky vzdě-
laných lidí zná LČR takřka 80 % a z vysokoškol-
sky vzdělaných 90 %. Z toho je možné usoudit,
že LČR jsou již pevně zapsané v povědomí
české společnosti, navíc jako poměrně úspěš-
ný a solidní podnik. 

Naši péči o svěřené lesy pozitivně až neu-
trálně hodnotí 60 % občanů. Necelá čtvrtina ji
hodnotí negativně. Je to důvod k zamyšlení.
Ovšem z výzkumu jasně vyplývá, že jde o lidi,
kteří téměř nechodí do lesa a také nemají zájem
o informace, takže je můžeme těžko přesvědčit.
V kontrastu s převážně pozitivním hodnocením
naší práce stojí zjištění, že 59 % lidí si myslí, že
lesy se u nás stále přetěžují. To, že v lesích se
ročně těží více dřeva, než kolik ho přiroste, si
před pěti lety myslelo 64 % lidí. Pokles je tedy
velmi malý a ukazuje, o jak hluboce zakořeněný
mýtus jde. Rovněž tak znalost vlastnictví lesů je
velmi malá, pouze necelá třetina ví, že stát vlast-
ní více než polovinu lesů v ČR. Na druhou stra-
nu téměř dvě třetiny občanů si přejí státní vlast-
nictví lesů zachovat. Za nejdůležitější zjištění
výzkumu lze považovat to, že občany nezajímá
produkce dřeva či lov zvěře. Lidé lesy vnímají
především jako zdravé životní prostředí a pro-
stor pro rekreaci a turistiku.

Celkové náklady na komunikaci podniku 
s veřejností dosáhly výše 22 mil. Kč.
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Am 31. 12. 2001 beendete der Staatsbetri-
eb Tschechische Staatsforste (weiter nur LČR)
das zehnte Jahr seiner Existenz. In den Texten,
Tabellen, Graphen und auf den Illustrationsfo-
tos werden in 12 Kapiteln dieses Jahresberich-
tes die Ergebnisse des Jahres 2001 und auch
eine langfristige Entwicklung des Unterne-
hmens dokumentiert.

Im einleitenden Kapitel wertet Herr General-
direktor Dipl. Ing. Jiří Oliva die Tätigkeit des
Unternehmens im Jahre 2001 aus einer allge-
meinen Sicht. 

Grunddaten über das Unternehmen beinhal-
ten die wichtigsten Informationen über den Sitz
des Betriebes einschließlich Kontakte, Informa-
tionen über den Begründer, den Gegenstand
des Unternehmens, die statutarischen Organe
und die bedeutungsvollen legislativen Änderun-
gen und Entscheidungen des Begründers. Wei-
ter werden hier bedeutende Würdigungen, die
das Unternehmen im Jahre 2001 bekam,
bekannt gemacht.

Ausgewählte Wirtschaftskennziffern beinhal-
ten einen Vergleich von Hauptwirtschaftsergeb-
nissen des Unternehmens für den Zeitraum der
letzten fünf Jahren.

Im Kapitel „Organisationsstruktur“ wird den
zusagenden Zustand der zwei-stufigen Organi-
sationsstruktur konstatiert und weiter werden
hier die im Jahre 2001 vorbereitenden Hauptra-
tionalisierungsschritte beigebracht. Ein Teil der
Organisationsstruktur ist auch Agentur für Wal-
derneuerung (APOL) mit ihrem Sitz in Teplice,
die die Vorbereitung und Realisation der forst-
lich-ökologischen Projekte besorgt, die im Rah-
men von Projekt PHARE finanziert werden.

Das Kapitel „Personal“ bringt Information
über wichtige Personaländerungen. Es stellt
auch eine mäßige Senkung der Personalzahl,
Steigerung ihrer Bildung, Steigerung des Nomi-
nal (6,2 %) und Reallohnes (1,5 %) fest.

Das Kapitel „Waldbewirtschaftung“ ist das
umfangreichste. Es bringt eine Saatgutvorra-
tübersicht bei, wo einen Überschuss vom
Nadelholzartensaatgut mit der Ausnahme von
Tanne (einjähriger Vorrat) und unzureichender
Buchesamenvorrat zu sehen ist. Die Tendenz
der nachhaltigen Waldbewirtschaftung ist auch
durch immer sinkender Anteil der Blößen auf
der Holzbodenfläche (0,75 %), ständig steigen-
den Anteil der Laubholzarten und Tanne in der
künstlichen Verjüngung (44,55 %) und durch
das Naturverjüngungswachstum in Höhe von
23,39 % von erster Verjüngung bestätigt. Inner-
halb von LČR wurde im Jahre 2001 6 933 000 m3

Holz genutzt und 12 338 ha aufgeforstet. 2001
stoppte der sinkende Anteil der Zwangsnutzun-
gen bei 17,5 %. Der Abschnitt über die Tätigke-
it von APOL berichtet über 60 Forstprojekte,
die im Jahre 2001 in der Gesamtsumme 

3,305 Mio. EUR durchgeführt wurden. Die 
Projekte wurden im Grenzengebiet mit
Deutschland lokalisiert – vom Isergebirge bis
zum Böhmerwald. 31 Projekte davon wurden
bei LČR realisiert in der Gesamtsumme von
2,554 Mio. EUR, 1,894 Mio. EUR davon
wurde im Rahmen von Projekt PHARE finanzi-
ert. In der Forstschutz widmete man die Auf-
merksamkeit wieder an den Fichtenborken-
käfer, wobei die Schäden die niedrigste seit der
Begründung des Unternehmens waren. Insge-
samt assanierte man 37.800 m3 vom Borken-
käfer befallenden Holz, legte 75.000 m3 von
Fangbäumen und installierte 28.300 Käferfän-
ger. Im Erzgebirge wurde Luftkalkung auf der
Fläche von 6.958 ha durchgeführt. In der Regi-
on von Opava kam es im hohen Maß zum Fich-
testerben, vor allem wegen der Überverme-
hrung vom Hallimasch. Man musste hier aus
diesem Grund 65.000 m3 ernten. Was Jagdwe-
sen betrifft, Reduktion des Schallenwildbestan-
des wurde weitergeführt. Erhöhte Jagdpläne
wurden erfüllt.

Das Kapitel „Sicherung der Ziele des öffent-
lichen Interesses“ macht uns mit Erfüllung des
Programms 2000 bekannt, das sich im Jahre
2001 an Erhöhung des Erholungsfunktion des
Waldbestandes orientiert. Man baute auch klei-
ne Park- und Rastplätze für Waldbesucher aus
und führte Ausbau und Instandhaltung von
Waldquellbrunnen weiter. Um die Biodiversität
der Waldökosysteme unterzustützen wurden
die Nestbedingungen für Raubvögel, Eulen und
Singvögel verbessert. Im Rahmen des Pro-
gramms 2000 renovierte man auch weitere
Denkgebäude in den von LČR bewirtschafteten
Wäldern. Nebenher nahm LČR auch in vom
Staat durch Dotationen geförderten Program-
men teil. Diese Programme dienen z. B. zur
Unterstützung der bedrohten Tierarten, zur
Revitalisierung der Flusssystemen und Lands-
chaftspflege. 2001 investierte das Unterne-
hmen 608,486 Mio. CZK. in seine Entwick-
lung. Von 84 % wurden für die Investitionen die
eigenen finanziellen Quellen benutzt. Finanzen
aus dem Staatsbudget wurden fast ausschlie-
ßlich zur Finanzierung der Wildbachverbauung-
stätigkeiten benutzt.

Das Kapitel „Restitutionen“ stellt die Beendi-
gung des Restitutionsprozesses fest. Es betrifft
das Waldeigentum von Privatpersonen, Städ-
ten, Dörfern und Eigentum der Genossenschaf-
ten.

Das Kapitel „Unternehmensvorstellung der
Öffentlichkeit“ informiert über Formen, die das
Unternehmen während seiner Präsentation
benutzt. Es zählt auch Aktivitäten auf, die sich
an forstliche Volksbildung orientieren.

L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y
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On 31 December 2001 the enterprise
Forests of the Czech Republic (hereafter as
LČR) concluded the tenth year of its existence.
In text, figures, graphs and in illustrative photos
presented in this annual report there are in 
12 chapters documented the results of year
2001 and a long-term development of the
enterprise.

In the opening chapter there the Director
General Mr. Jiří Oliva evaluates the enterprise
running in year 2001 from the general point of
view.

The basic data about the enterprise include
the most important information about the place
of business including contacts, its founder, line
of business, statutory bodies and considerable
legislative changes and decisions of founder.
We can find here also significant evaluations of
the enterprise which it obtained in 2001.

Selected economic indicators include the
comparison of main economic results in the
period of last five years. 

In the chapter “Organizational Structure”
there is the suitable state of two-level organizati-
onal structure intimated and the main labour-
saving steps prepared in 2001 are mentioned
there. A part of the organizational structure is
also the Reforestation Agency (APOL) with its
seat in Teplice. This Agency provides the pre-
paration and implementation of forest-ecologi-
cal projects financed within the project PHARE.

The chapter “Employees” brings information
about important personal changes. It also inti-
mates a slight fall of employees amount, increa-
se of their education and increase of nominal 
(6,2 %) and real wages (1,5 %).

The chapter “Forest Management” is the
most comprehensive one. It gives information
about stock of forest seed, surplus of conifer
seed with the exception of fir (stock for one
year) and insufficient reserve of beech seeds.
Also the constantly decreasing percentage of
clear cut area on the timber land area (0,75 %),
permanently increasing percentage of broadle-
aves and fir in artificial regeneration (44,55 %)
and increase of natural regeneration amounting
to 23,39 % at first regeneration confirms the
tendency of sustainable forest management.
Within LČR 6.933 thousand m3 was harvested
and 12.338 ha was afforested in 2001. Falling
percentage of incidental felling stopped at 
17,5 % last year. Section  about activities of
APOL informs about 60 forest projects that
were implemented in 2001. Their total volume
was 3,305 mil. EUR. These projects were loca-
ted in border area with Germany –  from Jizer-
ské hory to Šumava. 31 projects of it were reali-
zed at LČR in the total amount of 2,554 mil.
EUR. 1,894 mil. of it was financed in terms of
Project PHARE. Forest protection targeted the

eight-toothed spruce bark beetle (Ips typograp-
hus) also in 2001. The spruce bark beetle
damage was the lowest one since the foundati-
on of the enterprise. 37.800 m3 of wood infes-
ted by bark beetles were sanitated, 75.000 m3

of trap trees were laid and 28.300  traps were
installed. In Krušné hory there was the air
liming carried out on the area of  6.958 ha. In
Opava region there it came to spruce dieback
in a high rate, first of all because of outbreak of
honey fungus. On this account 65.000 m3 had
to be harvested in this area.  In the matter of
game management the reduction of hoofed
game stock continued. Increased game plans
were fulfilled.

The chapter “Provision of Public Interest“
informs about the fulfilment of Programme
2000 which in 2001 focused especially on
enhancement of recreational value of forest
stands. Parking-sides and resting-places for
forest visitors were built up and also develop-
ment and maintenance of forest wells continu-
ed. To improve the biological diversity of forest
ecosystems the conditions for nesting of birds
of pray, owls and songbirds were being impro-
ved. Within the Programme 2000 further
memorable buildings in forests managed by
LČR were repaired. Besides Programme 2000
LČR participated also in programmes suppor-
ted by state through subsidies. These program-
mes serve e.g. for the support of endangered
species, revitalisation of watersheds and lands-
cape care. Last year the enterprise invested to
its own development 608,482 mil. CZK. 84 %
of these investments were covered from own
financial sources. Sources from state budget
were almost entirely used for financing of
investments in torrent training.

The chapter “Restitution” informs about the
finishing restitution process of forest property
to private persons, towns, villages and co-ope-
ratives of villages.

The chapter “Public Presentation” introdu-
ces forms used at presentation of LČR. We can
also find there a list of activities focused on
forest enlightenment. 

Summary
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Č. ř. Název období sledované období minulé
1 Tržby za prodej zboží 6 536 6 873
2 Náklady vynaložené na prodané zboží 5 318 5 428
3 Obchodní marže (ř. 01-02) 1 218 1 445
4 Výkony (ř. 05+06+07) 5 301 183 5 227 599
5 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 295 941 5 209 419
6 Změna stavu vnitropodnik. zásob vlastní výroby -6 557 9 688
7 Aktivace 11 799 8 492
8 Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 3 403 430 3 483 914
9 Spotřeba materiálu a energie 288 764 319 197
10 Služby 3 114 666 3 164 717
11 Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 1 898 971 1 745 130
12 Osobní náklady (ř. 13 až 16) 883 003 851 294
13 Mzdové náklady 636 642 625 924
14 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0
15 Náklady na sociální zabezpečení 224 101 220 775
16 Sociální náklady 22 260 4 595
17 Daně a poplatky 133 464 124 623
18 Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 390 480 398 951
19 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 51 976 254 580
20 Zůstatková cena prod. dlouhodob. majetku a materiálu 20 508 102 987
21 Zúčtování rezerv a časové rozlišení provozních výnosů 2 456 158 2 477 695
22 Tvorba rezerv a časové rozlišení provozních nákladů 2 354 213 2 445 576
23 Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 19 495 68 654
24 Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 8 762 15 580
25 Ostatní provozní výnosy 186 827 214 950
26 Ostatní provozní náklady 84 319 96 888
27 Převod provozních výnosů 0 0
28 Převod provozních nákladů 0 0
29 Provozní hospodářský výsledek 738 678 725 110
30 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 6 488 955 8 542 102
31 Prodané cenné papíry a vklady 6 564 450 8 565 007
32 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 8 977 9 822
33 Výnosy z cenných papírů+vkladů v podnicích ve skupině 72 99
34 Výnosy z ostat. dlouhodob. cenných papírů a vkladů 0 0
35 Výnosy z ostat. dlouhodob. finančního majetku 8 905 9 723
36 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 90 186 147 017
37 Zúčtování rezerv do finančních výnosů 1 025 0
38 Tvorba rezerv na finanční náklady 5 427 1 025
39 Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 35 769 0
40 Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 12 634 35 769
41 Výnosové úroky 64 327 30 030
42 Nákladové úroky 71 14
43 Ostatní finanční výnosy 21 200 9 459
44 Ostatní finanční náklady 28 049 24 071
45 Převod finančních výnosů 0 0
46 Převod finančních nákladů 0 0
47 Hospodářský výsledek z finančních operací 99 808 112 544
48 Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 49+50) 246 878 246 359
49 - splatná 227 588 237 539
50 - odložená 19 290 8 820
51 0 0
52 Hosp. výsledek za běžnou činnost (ř. 29+47-4) 591 608 591 295
53 Mimořádné výnosy 5 265 5 184
54 Mimořádné náklady 1 993 -7 672
55 Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57) 353 404
56 - splatná 353 404
57 - odložená 0 0
58 Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53-54-55) 2 919 12 452
59 Převod podílu na hosp. výsl. společníkům (+/-) 0 0
60 Hosp. výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52+58-59) 594 527 603 747
61 Hosp. výsledek před zdaněním (+/-) (ř. 29+47+53-54) 841 758 850 510
62 Kontrolní číslo 43 494 542 47 845 808

Výkaz zisků a ztrát 
v plném rozsahu 
k 31. 12. 2001
(v tis. Kč)

příloha 1
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IV

Č. ř. Název běžné období minulé období
Brutto Korekce Netto Netto

1 AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+28+55) 74 482 312 -8 842 747 65 639 565 66 078 342
2 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0
3 Stálá aktiva (ř. 04+12+22) 69 690 596 -8 765 010 60 925 586 61 929 322
4 Dlouhodobý nehmotný majetek 219 189 -75 626 143 563 94 071
5 Zřizovací výdaje 0 0 0 0
6 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0
7 Software 43 995 -19 414 24 581 14 268
8 Ocenitelná práva 0 0 0 0
9 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 111 858 -56 212 55 646 56 004
10 Nedokončený nehm. dlouhodobý majetek 58 058 0 58 058 21 774
11 Poskytnuté zál. na dlouh. nehmot. majet. 5 278 0 5 278 2 025
12 Dlouhodobý hmotný majetek 69 220 820 -8 688 384 60 532 436 61 320 054
13 Pozemky 53 672 073 0 53 672 073 54 630 990
14 Stavby 14 337 446 -8 013 427 6 324 019 6 218 584
15 Samostatné movité věci a jejich soubory 878 989 -634 172 244 817 233 858
16 Pěstitelské celky trvalých porostů 122 -55 67 76
17 Základní stádo a tažná zvířata 445 -334 111 140
18 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 54 946 -40 396 14 550 16 149
19 Nedokončený dlouh. hmotný majetek 271 033 0 271 033 219 257
20 Poskyt. zálohy na dlouh. hmotný majetek 5 766 0 5 766 1 000
21 Opravná položka k nabytému majetku 0 0 0 0
22 Dlouhodobý finanční majetek 250 587 -1 000 249 587 515 197
23 Podíl. cen. papíry+vklady v podn. s rozh. vlivem 0 0 0 0
24 Podíl. cen. papíry+vklady v podn. s podst .vlivem 100 154 0 100 154 90 670
25 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 445 0 445 211 360
26 Půjčky podnikům ve skupině 0 0 0 4 200
27 Jiný dlouhodobý finanční majetek 149 988 -1 000 148 988 208 967
28 Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51) 4 731 333 -77 737 4 653 596 4 046 837
29 Zásoby (ř. 30 až 35) 151 982 0 151 982 145 882
30 Materiál 61 097 0 61 097 47 359
31 Nedokončená výroba a polotovary 64 051 0 64 051 68 708
32 Výrobky 24 305 0 24 305 26 469
33 Zvířata 230 0 230 272
34 Zboží 2 294 0 2 294 3 062
35 Poskytnuté zálohy na zásoby 5 0 5 12
36 Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41) 15 194 0 15 194 22 410
37 Pohledávky z obchodního styku 15 194 0 15 194 22 410
38 Pohledávky ke společníkům a sdružení 0 0 0 0
39 Pohledávky v podnicích s rozh. vlivem 0 0 0 0
40 Pohledávky v podnicích s podst. vlivem 0 0 0 0
41 Jiné pohledávky 0 0 0 0
42 Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50) 1 212 783 -65 103 1 147 680 1 070 785
43 Pohledávky z obchodního styku 1 119 476 -65 103 1 054 373 1 002 249
44 Pohledávky ke společníkům a sdružení 3 0 3 64
45 Sociální zabezpečení 0 0 0 0
46 Stát - daňové pohledávky 3 152 0 3 152 2 255
47 Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0
48 Pohledávky v podn. s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0
49 Pohledávky v pod. s podstatným vlivem 1 800 0 1 800 1 800
50 Jiné pohledávky 88 352 0 88 352 64 417
51 Finanční majetek (ř. 52 až 54) 3 351 374 -12 634 3 338 740 2 807 760
52 Peníze 3 334 0 3 334 3 238
53 Účty v bankách 1 682 647 0 1 682 647 133 758
54 Krátkodobý finanční majetek 1 665 393 -12 634 1 652 759 2 670 764
55 Ostatní aktiva-přechodné účty aktiv (ř. 56+60) 60 383 0 60 383 102 183
56 Časové rozlišení (ř. 57 až 59) 53 739 0 53 739 43 058
57 Náklady příštích období 2 433 0 2 433 3 496
58 Příjmy příštích období 45 879 0 45 879 38 537
59 Kursové rozdíly aktivní 5 427 0 5 427 1 025
60 Dohadné účty aktivní 6 644 0 6 644 59 125
998 Kontrolní číslo 297 922 604 -35 370 988 262 551 616 264 254 243

Rozvaha v plném 
rozsahu k 31. 12. 2001

(v tis. Kč)

příloha 2
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Rozvaha v plném 
rozsahu k 31. 12. 2001
(v tis. Kč)

Č. ř. Název období běžné období minulé
61 PASIVA CELKEM (ř. 62+79+105) 65 639 565 66 078 342
62 Vlastní kapitál 62 549 149 62 822 962
63 Základní kapitál 5 816 149 5 624 632
64 Základní kapitál 5 816 149 5 624 632
65 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0
66 Kapitálové fondy (ř. 67 až 70) 53 428 884 54 469 718
67 Emisní ažio 0 0
68 Ostatní kapitálové fondy 53 428 884 54 469 718
69 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 0 0
70 0 0
71 Fondy ze zisku (ř. 72+73+74) 2 709 589 1 299 728
72 Zákonný rezervní fond 1 251 283 1 200 000
73 Nedělitelný fond 0 0
74 Statutární a ostatní fondy 1 458 306 99 728
75 Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76+77) 0 825 137
76 Nerozdělený zisk minulých let 0 825 137
77 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0
78 Hospodářský výsledek běžného účetního období (+-) 594 527 603 747
79 Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101) 3 018 907 3 196 524
80 Rezervy (ř. 81+82+83) 2 496 168 2 593 711
81 Rezervy zákonné 2 394 267 2 496 212
82 Rezervy na kursové ztráty 5 427 1 025
83 Ostatní rezervy 96 474 96 474
84 Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90) 0 0
85 Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 0 0
86 Závazky k podnikům s podstatným vlivem 0 0
87 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0
88 Emitované dluhopisy 0 0
89 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0
90 Jiné dlouhodobé závazky 0 0
91 Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100) 522 739 602 813
92 Závazky z obchodního styku 348 762 365 854
93 Závazky ke společníkům a sdružení 28 28
94 Závazky k zaměstnancům 25 526 24 723
95 Závazky ze sociálního zabezpečení 25 478 25 470
96 Stát - daňové závazky a dotace 39 699 122 792
97 Odložený daňový závazek 83 115 63 826
98 Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 0 0
99 Závazky k podnikům s podstatným vlivem 0 0
100 Jiné závazky 131 120
101 Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104) 0 0
102 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0
103 Běžné bankovní úvěry 0 0
104 Krátkodobé finanční výpomoci (ř. 106+110) 0 0
105 Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 71 509 58 856
106 Časové rozlišení (ř. 107 až 109) 61 010 28 643
107 Výdaje příštích období 34 759 7 432
108 Výnosy příštích období 26 223 21 157
109 Kursové rozdíly pasivní 28 54
110 Dohadné účty pasivní 10 499 30 213
999 Kontrolní číslo 261 953 234 263 679 408

příloha 2
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VI

Prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, zajišťuje provádění
činností zabezpečující optimální plnění všech funkcí lesů ve vlastnictví nebo užívání ČR.

Hlavní předmět činnosti

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2001

Státní podnik byl založen zakládací listinou Ministerstva zemědělství České republiky dne 
11. prosince 1991 č.j. 6677/91-100 s účinností od 1. 1. 1992. Zakládací listina byla dne 12. 8. 1997
Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR č.j. 3217/97-1000 přizpůsobena zákonu č. 77/97 Sb.,
o státním podniku. Státní podnik je zapsán v Obchodním rejstříku u Okresního soudu v Hradci 
Králové v oddíle A XII, vložka 540. Hodnota kmenového jmění zapsaná v obchodním rejstříku 
k 31. prosinci 2001 činí 5 818 758 987,42 Kč.

Zápis do obchodního
rejstříku

Vnitropodnikové účetní jednotky:
Ředitelství podniku řídí 6 přímo řízených závodů - Lesní závody Židlochovice, Boubín, Konopiš-

tě, Kladská, Dobříš a Semenářský závod Týniště nad Orlicí. Kromě toho řídí ředitelství podniku
přímo 85 lesních správ na území celé České republiky. Samostatnou organizační a účetní jednot-
kou je Agentura projektů obnovy lesa se sídlem v Teplicích (APOL). Samostatnou účetní jednotkou
je správa bystřinných a vodních toků na úrovni Oblastních správ toků Frýdek-Místek, Brno, Bene-
šov, Plzeň, Teplice a Hradec Králové. Samostatnou účetní jednotkou je Správa klientských aktiv, 
v rámci níž se sleduje zhodnocování volných finančních prostředků v samostatných portfoliích,
spravovaných externími správci (asset management).

Další organizační jednotky:
Organizační součástí ředitelství podniku na úrovni účetního střediska je 17 oblastních inspektorátů.

Nárůst sociálních nákladů v roce 2001 byl zapříčiněn příspěvkem zaměstnavatele k penzijnímu
připojištění zaměstnanců podle kolektivní smlouvy na rok 2001. Řídícím pracovníkům ve statutár-
ních a dozorčích orgánech nebyly poskytovány žádné požitky nad rámec všeobecně platných
vnitropodnikových směrnic.

Lesy České republiky, s .p., mají kapitálovou účast ve firmách:

- Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec
Králové, IČO 60913827, a to ve výši 49 % akcií. K datu účetní závěrky nebyla známa výše vlastní-
ho kapitálu ani výše hospodářského výsledku za poslední účetní období.

- H.F.C., a. s., se sídlem Malé náměstí 117, 500 02 Hradec Králové, IČO 25939181, a to ve
výši 50 % akcií. K datu účetní závěrky nebyla známa výše vlastního kapitálu ani výše hospodářské-
ho výsledku za poslední účetní období.

- KOMAS, a. s., se sídlem Horova 388, Štětí, IČO 00380172, a to ve výši 30,6 % akcií. K datu
účetní závěrky nebyla známa výše vlastního kapitálu ani výše hospodářského výsledku za poslední
účetní období.

Všechny tři společnosti jsou zahrnuty do konsolidačního celku a jejich výkazy jsou předmětem
konsolidované účetní závěrky za rok 2001.

1. Organizační 
struktura podniku

L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y

rok 2001 2000 1999

průměrný roční přepočtený stav pracovníků 3 588 3 748 3 935

evidenční stav pracovníků k 31. 12. 3 822 4 064 4 121

mzdové náklady (tis. Kč) 636 642 625 924 610 642

náklady na soc. zabezpečení (tis. Kč) 224 101 220 775 215 123

sociální náklady (tis. Kč) 22 260 4 595 4 089

osobní náklady (tis. Kč) 883 003 851 294 829 854

počet řídících pracovníků (ŘP) 129 130 131

mzdové náklady ŘP (tis. Kč) 39 497 37 550 36 280

náklady na soc. zabezp. ŘP (tis. Kč) 13 823 13 142 12 698

příloha 3

Statutární orgán: Ing. Jiří Oliva - generální ředitel, Ing. Břetislav Jakubec - správní ředitel, zástup-
ce generálního ředitele, RNDr. Vladimír Veselý - ekonomický ředitel.

Dozorčí rada k 31. 12. 2001: Ing. Miroslav Sloup, předseda, Ing. Václav Šebek, Ing. Martin
Chytrý, Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Novák, Ing. Viktor Blaščák.



(2.1) Způsob ocenění

a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii

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

b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

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

c) cenných papírů a majetkových účastí 

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení.

(2.2) Reprodukční pořizovací cena u majetku oceněného v této ceně se zjišťuje podle platných
ceníků nebo na základě soudně znaleckého posudku.

(2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovací ceny
zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů jsou uvedeny v bodu 2.1a).

(2.4) Ke změnám způsobů oceňování a odepisování v průběhu roku 2001 nedošlo. Stejně tak
nedošlo k podstatným změnám v postupech účtování.

(2.5) Opravné položky k majetku jsou vytvořeny pro pohledávky s prodlením platby delší než
12 měsíců. U těchto pohledávek je při jejich nesplácení vytvořena opravná položka ve výši 100 %
nominální hodnoty. Současně je vytvořena opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
vůči jedné firmě, na níž byl dne 19. 4. 2000 vyhlášen konkurs (zdrojem informací je výpis 
z obchodního rejstříku). Tato finanční investice byla podnikem převzata v rámci delimitace a do
dnešní doby nebyla možnost ji převést na jiného investora. Opravné položky ke krátkodobému
finančnímu majetku byly vytvořeny v souladu s účetní zásadou opatrnosti u podílových listů vlastně-
ných k 31. 12. 2001 a byly tvořeny ve výši rozdílu Tržní Cena k 31. 12. 2001 minus Cena Pořízení
za jednotlivý titul podílového listu. Daňové opravné položky se tvoří v souladu se zákonem 
č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

(2.6) Odpisový plán pro dlouhodobý majetek

Nově zařazený dlouhodobý hmotný majetek se pro daňové účely odpisuje zásadně zrychlenými
odpisy podle § 32 zákona o dani z příjmů. Otvírky nových lomů, pískoven, zemníků, hlinišť 
a dočasné stavby se odpisují ze zákona rovnoměrně. Roční daňový odpis se stanoví jako podíl
vstupní ceny a stanovené doby trvání. Doba životnosti se odvozuje od stavebního řízení (stavební
povolení nebo ohlášení drobné stavby).

Účetní odpisy jsou rovnoměrné, účtují se měsíčně odvozeně z ročních sazeb, které jsou pro
jednotlivé skupiny dlouhodobého majetku stanoveny tabulkou účetních odpisů. Použití jiné odpiso-
vé sazby pro konkrétní dlouhodobý majetek je povoleno se souhlasem generálního ředitele. 

Dočasné stavby, otvírky nových lomů, pískoven, zemníků, hlinišť a pronajatý dlouhodobý maje-
tek se odpisují měsíčně podle zásad stanovených pro daňové odpisy.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje při zařazení do evidence dlouhodobého
majetku vedené v úloze IMA v prvním roce ve výši 50 % vstupní ceny. Zbylých 50 % se doodepíše
v dalším roce používání.

Odpisový plán je vyjádřen tabulkou účetních odpisů TAB81M, která je používána na celém pod-
niku v úloze IMA a ta je sestavena podle výše uvedených zásad.

(2.7) Pro přepočet majetku a závazků v cizích měnách se ke dni uskutečnění účetního přípa-
du používá směnný kurs devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou. K proúčtování
předpisu pohledávky a závazku se používá čtvrtletní pevný kurs na úrovni směnného kursu vyhlá-
šeného ČNB k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. K účtování finančního majetku vyjádřeného 
v cizích měnách se používá pevný kurs stanovený na úrovni směnného kursu vyhlášeného ČNB k 1. 1. 
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příloha 3

2. Účetní metody
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(3.1) Dlouhodobý majetek kromě pohledávek

L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y

tis. Kč poř. cena 2001 oprávky 2000 poř. cena 2000 oprávky 2000 změna zůst. ceny

stroje, přístroje a zařízení 878 989 634 172 848 580 614 722 + 10 959

drobný hmotný majetek 47 324 40 396 33 776 24 485 - 2 363

a) Rozpis samostatných
movitých věcí a souborů

movitých věcí

tis. Kč poř. cena 2001 oprávky 2001 poř. cena 2000 oprávky 2000 změna zůst. ceny

software 43 995 19 414 28 251 13 983 + 10 313

lesní hospodářské plány 111 663 56 166 90 229 34 414 - 318

b) Rozpis dlouhodobého
nehmotného majetku

v tis. Kč k 31. 12. 2001 k 31. 12. 2000

součet splátek nájemného za celou dobu pronájmu 3 976 4 603

skutečně uhrazené splátky 3 371 2 408

budoucí platby pronájmu do 31. 12. 2002 (resp. 2001) 605 1.514

budoucí platby pronájmu po 1. 1. 2003 (resp. 2002) 0 681

c) Finanční pronájem 
k 31. 12. 2001

2001 lesní půda ostatní půda celkem

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

stav k 1. 1. 53 780 797 14 207 350 850 192 222 770 54 630 990 14 430 120

přírůstek celkem 1 524 251 418 623 139 477 12 118 1 663 728 430 741

převod práva hospodaření 15 268 4 213 91 087 2 644 106 355 6 857

nákup (směna) 11 741 2 487 1 318 54 13 059 2 541

ostatní 1 497 243 411 923 47 072 9 420 1 544 315 421 343

úbytek celkem 2 561 398 661 543 61 247 10 811 2 622 645 672 355

restituce 995 477 258 673 9 299 2 606 1 004 776 261 280

prodej (směna) 2 402 837 1 281 182 3 683 1 019

ostatní 1 563 519 402 033 50 667 8 023 1 614 186 410 056

stav k 31. 12. 52 743 650 13 964 430 928 422 224 076 53 672 073 14 188 506

d) Největší a nejvýznam
nější složkou majetku 
byly pozemky. V roce 

2001 došlo k těmto 
změnám:

2000 lesní půda ostatní půda celkem

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

stav k 1. 1. 54 795 227 14 444 897 856 270 226 993 55 651 497 14 671 891

přírůstek celkem 1 760 565 453 324 43 662 7 870 1 804 227 461 193

převod práva hospodaření 18 043 4 313 3 244 401 21 287 4 714

nákup (směna) 74 193 2 217 8 248 193 82 442 2 410

ostatní 1 668 328 446 794 32 170 7 276 1 700 498 454 069

úbytek celkem 2 774 995 690 870 49 739 12 093 2 824 734 702 964

restituce 624 911 166 031 4 867 1 398 629 779 167 429

prodej (směna) 10 957 2 893 5 805 1 369 16 762 4 262

ostatní 2 139 126 521 946 39 067 9 327 2 178 194 531 273

stav k 31. 12. 53 780 797 14 207 350 850 192 222 770 54 630 990 14 430 120

Porovnatelné údaje 
změn v pozemcích 

za rok 2000 jsou
uvedeny v následující

tabulce:

příloha 3

Lesy České republiky, s. p. zhodnocují většinu volných finančních prostředků formou profesio-
nální správy klientských aktiv (asset management). Celková cena pořízení cenných papírů ve 
správě klientských aktiv k 31. 12. 2001 činila 1 665 393 tis. Kč. Celková účetní 
hodnota těchto cenných papírů k 31. 12. 2001 činila 1 742 301 tis. Kč a jejich tržní cena byla 
1 754 935 tis. Kč.

3. Majetek 
a jeho změny
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Ostatní významnější 
přírůstky dlouhodobého
hmotného majetku 
z hlediska proinvestova-
ných prostředků byly:

V průběhu roku 2001 bylo v rámci smlouvy s Pozemkovým fondem ČR převzato celkem 940
objektů sloužících k provozu lesního hospodářství v pořizovací ceně 313,2 mil. Kč. To se odráží 
i v navýšení základního kapitálu delimitací. V roce 2000 byl tento majetek pronajat a účetně byl
veden v podrozvahové evidenci. 

e) Najatý dlouhodobý majetek sledovaný na podrozvahových účtech má k 31. 12. 2001 hodno-
tu 72 854 tis. Kč (v roce 2000 374 121 tis. Kč). Změna odráží již zmíněný převod majetku od PF ČR.

Souhrnná výše drobného dlouhodobého hmotného majetku nevedeného v rozvaze k 31. 12.
2001 činila 181 264 tis. Kč (v roce 2000 167 291 tis. Kč).

V souladu se zákonem č. 586/92, o dani z příjmů a charakterem výkonu je oplocení k zajištění
lesní výroby a myslivosti financováno z provozních prostředků. K 31. 12. 2001 činila celková délka
oplocenek 11 241,10 km (v roce 2000 11 194,41 km).

f) Podnik nemá žádný hmotný majetek zatížený zástavním právem.

g) Podnik nesleduje tržní ocenění svěřeného majetku s výjimkou cenných papírů (viz výše).

h) Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti vlastní podnik v ceně pořízení 100 154 tis. Kč.

Pořizovací cena v tis. Kč 2001 2000 1999

budovy a stavby 523 625 532 999 648 386

z toho: bytová výstavba, lesovny 35 435 52 543 53 391

správní a provozní budovy 78 131 129 402 163 934

lesní cesty 106 193 118 096 120 384

hrazení bystřin a odvodnění lesních půd 162 276 187 447 282 598

stroje, přístroje, zařízení 105 789 87 429 99 238

z toho: stroje pro lesnictví 26 319 9 108 25 836

nákladní auta 5 388 20 274 16 278

osobní auta 26 450 20 374 23 111

počítače a ostatní přístroje 37 937 20 683 34 013

Ostatní významnější 
tituly vyřazení 
dlouhodobého hmotného
majetku byly:

Pořizovací cena v tis. Kč 2001 2000 1999

budovy a stavby nebytové 143 251 160 145 51 220

z toho: stavby 136 362 153 476 42 043

prodané 5 520 13 704 4 235

předané (restituce) 51 131 72 583 5 211

likvidace z důvodu opotřebení či havárií 44 036 67 189 32 597

budovy 6 889 6 669 9 177

prodané 1 043 1 614 4 475

předané (restituce) 3 157 3 276 3 309

likvidace z důvodu opotřebení či havárií 1 051 1 779 1 393

stroje, přístroje, zařízení 75 380 120 676 61 403

z toho: stroje pro lesnictví 26 322 66 189 16 545

nákladní auta 10 679 15 154 7 513

osobní auta 17 260 13 945 19 682

Společnost Počet CP Nom. hodnota CP Přij. výnos v roce 2001

Hradecká dřevařská a lesní společnost, a. s. 294 kusů 17 150 tis. Kč 72 tis. Kč

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

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

příloha 3

V roce 2001 došlo ke změně u podílových listů SICAV, které byly překlasifikovány na krátkodobý finanční
majetek (201,4 mil. Kč). K jiným změnám ve vlastnictví cenných papírů a majetkových účastí nedošlo. Přija-
té výnosy v roce 2000 byly u Hradecké dřevařské a lesní společnosti, a. s., a to 98,8 tis. Kč.
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Ostatní fondy ze zisku (FKSP, fond bytové politiky, zvláštní rezervní fond závodových 
investic a fond investičního rozvoje) vzrostly o 1 358 578 tis. Kč a k 31. 12. 2001 jejich výše činí 
1 458 306 tis. Kč.

a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období

Lesy České republiky jsou povinnou osobou ve vztahu k restitucím a při vracení majetku podle
platných zákonných předpisů. Kromě toho dochází ke změnám a předáním ještě v souvislosti 
s procesem privatizace a k převodům majetku podle platných zákonů nebo rozhodnutím vlády ČR.
Proto trvale dochází ke změnám vlastního kapitálu. Základní kapitál se zvýšil o 191 517 tis. Kč 
a k 31. 12. 2001 jeho výše činí 5 816 149 tis. Kč.

Zákonný rezervní fond splňuje výši stanovenou Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR o přizpů-
sobení zakládací listiny ze dne 12. 8. 1997, tj. povinné naplnění do výše 1,2 mld. Kč. 

Na úrovni účtování použitelného zisku (zisku po zdanění) byla v roce 2001 změněna v souladu s roz-
hodnutím dozorčí rady a rozhodnutím Ministra zemědělství ČR metodika účtování. Použitelný zisk, který
neprošel rozdělením do účelových fondů byl do roku 2001 účtován na účtu nerozděleného zisku. 
V roce 2001 byl vytvořen Fond investičního rozvoje, který odráží zdrojovou část krytí aktiv. Do tohoto
fondu byl rozhodnutím Ministra zemědělství ČR převeden nerozdělený zisk z let 1998 a 1999. Hodno-
ta účtovaná na účtech nerozděleného zisku k 31. 12. 2000 činila 825 137 tis. Kč.

Pohledávky k podnikům ve skupině činí 74 098 tis. Kč, z toho 72 298 tis. Kč je z obchodních vztahů
a 1 800 tis. Kč je z půjčky (v roce 2000 1 800 tis. Kč). Všechny tyto pohledávky jsou ve splatnosti.

(3.2) Pohledávky k 31.12.

Kapitálové fondy se snížily o 1 040 834 tis. Kč a k 31. 12. 2001 jejich výše činí 53 428 884 tis. Kč.

(3.3) Vlastní kapitál

tis. Kč 2001 2000 1999

celkem krátk. pohl. z obchodního styku (brutto) 1 119 476 1 077 834 1 091 916

- z toho pohledávky ve splatnosti 914 398 796 914 777 817

- z toho pohledávky do 30 dnů po splatnosti 31 722 24 413 30 043

- z toho pohl. od 30 do 90 dnů po lhůtě splatnosti 9 738 3 902 14 145

- z toho pohl. od 90 do 180 dnů po lhůtě splatnosti 2 799 12 714 19 706

- z toho pohl. od 180 do 360 dnů po lh. splatnosti 9 231 55 215 21 246

- z toho pohl. splatné do 31. 12. 1994 (brutto) 105 006 105 447 106 708

- z toho přijaté směnky 102 946 97 787 87 112

pohledávky splatné do 31. 12. 1994 (netto) 0 6 548 28 898

pohledávky v cizí měně 10 3 713 2 160

tis. Kč 2001 2000 1999

základní kapitál 5 816 149 5 624 632 5 666 821

do změny se promítly:

změny z delimitace + 220 599 - 5 492

úbytek z důvodů restitucí - 25 965 - 36 697

převod do fondů ze zisku - 3 117 0

Popis změn vlastního
kapitálu v průběhu

účetního období
- základní kapitál

tis. Kč 2001 2000 1999

kapitálové fondy 53 428 884 54 469 718 55 541 318

do změn se promítly:

vydání lesní půdy z důvodu restitucí -995 477 -624 911

administrativní převody, změny -63 938 -478 980

dary, nálezy, bezúplatné převody +18 581 +32 291

Popis změn vlastního
kapitálu v průběhu

účetního období
- kapitálové fondy

tis. Kč 2001 2000 1999

zákonný rezervní fond 1 251 283 1 200 000 1 200 000

ostatní fondy ze zisku 1 458 306 99 728 80 249

příloha 3

Fondy ze zisku
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Závazky po lhůtě splatnosti jsou závazky, vyplývající ze vzájemných závazků a pohledávek 
s obchodním partnerem, které nebyly k 31. 12. 2001 vzájemně započítány. Všechny závazky po
lhůtě splatnosti jsou kryty pohledávkou za obchodním partnerem.

Závazky k podnikům ve skupině jsou pouze z obchodních vztahů a činí 27 324 tis. Kč 
(v roce 2000 nebyly žádné). Všechny tyto závazky jsou ve splatnosti.

Obchodní činnost se zahraničím je nevýznamná.

(3.7) Podnik v roce 2001 nevynaložil žádné výdaje na výzkum a vývoj.

b) Rozdělení zisku 2000

Z použitelného zisku za rok 2000 ve výši 603 747 tis. Kč bylo na základě projednání dozorčí
radou a následného schválení zakladatelem přiděleno:

- do fondu kulturních a sociálních potřeb 12 518 tis. Kč
- do fondu bytové politiky 55 000 tis. Kč
- do zvláštního rezervního fondu závodových investic 35 316 tis. Kč
- do zákonného rezervního fondu 60 375 tis. Kč
- do fondu investičního rozvoje 440 538 tis. Kč

(3.4) Závazky k 31.12.

(3.5) Rezervy

(3.6) Výnosy z běžné činnosti

tis. Kč 2001 2000 1999

závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů 0 6 233 14 847

záv. vázané na splnění podmínek dodavateli 177 1 619 191

tis. Kč 2001 2000 1999

výnosy z běžné činnosti 14 732 614 16 988 781 14 173 241

- výnosy provozní činnosti 8 022 175 8 250 351 8 246 612

- finanční činnosti 6 710 439 8 738 430 5 926 629

výnosy z prodeje dříví 4 700 428 4 604 178 4 416 354

tis. Kč počáteční stav čerpání 2000 tvorba 2000 konečný stav

rezerva na pěstební činnost 2 448.940 2 448 940 2 383 578 2 383 578

rezerva na opravy hmotného inv. majetku 88 400 28 755 52 989 112 634

tis. Kč počáteční stav čerpání 2001 tvorba 2001 konečný stav

rezerva na pěstební činnost 2 383 578 2 383 578 2 340 856 2 340 856

rezerva na opravy dlouh. hmot. majetku 112 634 72 580 13 357 53 411

Zákonné rezervy:

tis. Kč počáteční stav čerpání 2000 tvorba 2000 konečný stav

rezerva na kursové ztráty 0 0 1 025 1 025

rezerva na kalamitu a povodňové škody 96 474 0 0 96 474

tis. Kč počáteční stav čerpání 2001 tvorba 2001 konečný stav
rezerva na kursové ztráty 1 025 1 025 5 427 5 427

rezerva na kalamitu a povodňové škody 96 474 0 0 96 474

Ostatní rezervy:

příloha 3

Odložená daň je zjišťována pouze na úrovni rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy dlouhodo-
bého majetku k 31. 12. 2001.

Výkaz o peněžních tocích byl zpracován podle směrnic z roku 1996 nepřímou metodou.

Nebyly zjištěny skutečnosti, které by mohly vyvolat významné budoucí potenciální ztráty 
a nebyly by na ně vytvořeny opravné položky nebo účetní rezerva. Stejně tak nebyly zjištěny sku-
tečnosti, které by mezi datem sestavení účetní závěrky a datem, ke kterému je sestavována, výraz-
ně ovlivnily finanční, majetkovou a důchodovou situaci podniku.

Ing. Jiří Oliva, generální ředitel LČR
Zpracoval: Ing. Jaroslav Peštuka
V Hradci Králové, dne 24. dubna 2002

4. Závěr
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Ozn. Text řádek 2001 2000 1999
P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na zač. období 01 136 996 114 027 414 276

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAV. VÝDĚL. ČINN. (PROVOZ. ČINN.) 02
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běž. činn. před zdaněním 03 838 486 837 655 781 021
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 04 250 206 78 675 -26 403
A.1.1. Odpisy stálých akt. s výjim. zůst. ceny prod. st. aktiv apod. 05 401 203 340 658 387 262
A.1.2. Změna stavu oprav. položek, rezerv, zůst. přech. účtů akt. a pas. apod. 06 -56 681 -103 203 -256 197
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 07 -29 983 -124 406 -91 566
A.1.4. Výnosy z div. a podílů na zisku (s výj. inv. spol. a fondů) 08 -77 -4 358 -4 694
A.1.5. Vyúčt. nákl. úroky s výj. kap. úroků, vyúčt. výnos. úrok 09 -64 256 -30 016 -61 208
A. * Čistý peněžní tok z prov. čin. před zdan. a změnami 10 1 088 692 916 330 754 618
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 11 1 245 169 -20 542 543 219
A.2.1. Změna stavu pohl. a fin. maj. z provozní činnosti 12 1 215 456 -394 566 305 346
A.2.2. Změna stavu krátk. závazků z provozní činnosti 13 35 813 380 926 217 918
A.2.3. Změna stavu zásob 14 -6 100 -6 902 19 955
A. ** Čistý peněžní tok z prov. činn. před zdan. a mim. pol. 15 2 333 861 895 788 1 297 837
A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kap. úroků 16 -71 -14 -19
A.4. Přijaté úroky s výj. podniků s inv. činn. (inv. spol. a fondy) 17 64 327 30 030 61 227
A.5. Zaplacená daň z příj. za běž. činn. a za doměr. daň za min. obd. 18 -246 878 -246 359 -202 455
A.6. Příj. a výd. spoj. s mimořádnými úč. příp. - mim. hosp. výsl. 19 2 919 14 297 2 007
A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 20 2 154 158 693 742 1 158 597

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 21
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 22 -616 502 -866 633 -1 077 778
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 23 42 045 211 847 107 642
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 24
B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 25 -574 457 -654 786 -970 136

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ
C.1. Změna stavu dlouh., popř. krátkodobých závazků 27 0 0 0
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 28 -30 793 -20 345 -493 404
C.2.1. Zvýšení pen. prostř. a ekv. z tit. zvýš. zákl. kapitálu 29 -3 600 -1 828 -481 313
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 30 0 0 0
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vl. kap. a další vkl. spol. 31 0 0 0
C.2.4. Úhrada ztráty společníky 32 0 0 0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 33 -27 193 -18 517 -12 091
C.2.6. Vypl. div. či podíly na zisku, vč. zapl. srážkové daně 34 0 0 0
C.3. Přij. div. a podíly na zisku s výj. inv. spol. a fondů 35 77 4 358 4 694
C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 36 -30 716 -15 987 -488 710
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 37 1 548 985 22 969 -300 249
R. Stav pen. prost. a ekviv. na konci období 38 1 685 981 136 996 114 027
S. Skut. stav peněžních prostředků na konci období 40 1 685 981 136 996 114 027
R.-S. Rozdíl peněžních prostředků (výpočet - skutečnost) 41 0 0 0

příloha 4

Přehled o peněžních
tocích k 31. 12. 2001
(v tis. Kč)
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