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VáÏení partnefii!

V˘roãní zpráva je dal‰ím v˘znamn˘m dokumentem, kter˘ Vám má poskytnout infor-
mace o v˘sledcích hospodafiení a úrovni péãe státního podniku Lesy âeské republi-
ky o svûfien˘ majetek. 

I kdyÏ nemÛÏeme odhlédnout od ekonomického a politického prostfiedí, ve kterém
LâR fungují, pfiece jen v˘znamn˘m a podstatn˘m ãinitelem pro dosahování efektivity
hospodafiení jsou na‰e schopnosti, aktivita a odpovûdnost.

Pro dosaÏení vysoké efektivity hospodafiení je nutné vytvofiit podmínky. Proto vedení
podniku zaãalo realizovat v posledním ãtvrtletí roku 2003 urãité zmûny. SnaÏíme se,
aby to byly zmûny systémové, které se dot˘kají organizace a fiízení podniku, tvorby
a uÏití jeho finanãních zdrojÛ, smluvního zaji‰Èování lesnick˘ch ãinností a prodeje
dfieva. Samozfiejmostí pfiitom zÛstává zachování a zlep‰ování vysoké úrovnû lesnické-
ho hospodafiení a stavu lesa. 

Ná‰ podnik se v roce 2003 dostal na historické minimum v tvorbû hospodáfiského
v˘sledku. Neznamená to, Ïe bychom vûci dûlali ‰patnû. Je to v‰ak jasn˘ signál, Ïe
zapoãaté zmûny je nutné dÛslednû realizovat do konce. Musíme pfiijmout zásadní
opatfiení a systémové zmûny jak uvnitfi podniku, tak i navenek. Nicménû jsem pfie-
svûdãen, Ïe zmûny uvnitfi podniku nemohou vyfie‰it v‰e, aÈ uÏ jde o optimalizaci
organizaãní struktury, ãi hledání úspor vlastních nákladÛ apod. Zásadní prostor 
spatfiuji v nastavení na‰eho základního poslání, a tím je v˘kon práva hospodafiit
v lesích ve vlastnictví státu, aÈ jiÏ pfiímo (ve vlastní reÏii), nebo prostfiednictvím 
vybran˘ch podnikatelsk˘ch subjektÛ.

Pfii hledání strategick˘ch cílÛ a dal‰ího rozvoje podniku jednoznaãnû oceÀuji práci
v‰ech zamûstnancÛ podniku, ktefií bez jak˘chkoli pochyb svou kaÏdodenní ãinností
naplÀují jeho základní poslání, kter˘m je péãe o lesy ve vlastnictví státu. Dal‰í smû-
fiování podniku, postavené na stabilním kolektivu zamûstnancÛ, pro které je jejich
práce více posláním neÏ pouze povoláním, bude zamûfieno na trvale udrÏitelné hos-
podafiení v lesích, na transparentnost vztahÛ s na‰imi obchodními partnery a na cíle-
nou a úãelnou spolupráci s orgány samosprávy v zájmu rozvoje v‰ech regionÛ.

Ing. Kamil Vysly‰el
Generální fieditel

Úvod
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Název podniku (Enterprise name): 
Lesy âeské republiky, s. p. (v dal‰ím textu pouze „LâR")

Sídlo podniku (Residence of the enterprise): 
Hradec Králové, Pfiemyslova 1106, PSâ 501 68

Právní forma (Legal form): státní podnik

Identifikaãní ãíslo (Identification number): 421 964 51

Spojení
Telefon: +420 495 860 111
Fax: +420 495 262 391
E-mail: lesycr@lesycr.cz
Internetové stránky: http://www.lesycr.cz, www.dolesa.cz 

LâR byly zapsány do obchodního rejstfiíku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl
A XII, vloÏka 540 dne 1. 1. 1992.

Zakladatel (Founder): Ministerstvo zemûdûlství âeské republiky, 
Praha 1, Tû‰nov 17

Pfiedmût podnikání (The main subject of business)

Hlavní pfiedmût podnikání:
(terminologie platná v roce 2003)
– v˘kon práva hospodafiení k lesÛm, jeÏ jsou ve vlastnictví státu, k nimÏ mají LâR

právo hospodafiení,
– v˘kon práva hospodafiení k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, kter˘ je

ve vlastnictví státu a jenÏ byl svûfien k plnûní jeho úkolÛ a k podnikatelské ãinnos-
ti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovûdnost,

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

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

Ostatní pfiedmût podnikání: 
(nejv˘znamnûj‰í ãinnosti)
– provádûní ãinností zabezpeãujících optimální plnûní v‰ech funkcí lesÛ prostfied-

nictvím vybran˘ch podnikatelsk˘ch subjektÛ, pfiípadnû ve vlastní reÏii,
– lesnicko-technické meliorace, hrazení bystfiin a správa urãen˘ch drobn˘ch vodních

tokÛ a vodohospodáfisk˘ch dûl,
– myslivost v obhospodafiovan˘ch honitbách a rybáfiství v obhospodafiovan˘ch

rybáfisk˘ch revírech,
– koncepãní i operativní ãinnost smûfiující k trvalému zlep‰ování stavu lesÛ,
– práce spojené se zaji‰tûním uchování genov˘ch zdrojÛ lesních dfievin.

Základní údaje
o podniku 
Basic data about the enterprise
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Statutární orgán (Statutory bodies)
generální fieditel: Ing. Jifií Oliva (do 8. 9. 2003)

Ing. Kamil Vysly‰el (od 9. 9. 2003)
Zástupci statutárního orgánu:
1. správní fieditel: Ing. Bfietislav Jakubec
2. ekonomick˘ fieditel: RNDr. Vladimír Vesel˘ (do 11. 9. 2003)

Ing. Zdenûk Cába (od 12. 9. 2003)
3. v˘robnû-technick˘ fieditel: Ing. Franti‰ek Morávek (do 30. 9. 2003)

Ing. Vladimír Blahuta (od 1. 10. 2003

âlenové dozorãí rady v roce 2003 (Members of the supervisory board)

Ing. Miroslav Sloup, pfiedseda DR
Ing. Viktor Bla‰ãák, místopfiedseda DR
Ing. Josef Hru‰ka
Ing. Martin Chytr˘
Prof. Ing. Ludûk ·i‰ák, CSc.
Ing. Oldfiich Va‰ina
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Historie podniku (History of the enterprise)

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

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

Po dobu dvanácti let existence pÛsobí LâR jako stabilizovaná firma, o ãemÏ svûdãí ratin-
gové ohodnocení za rok 2003. CRA Rating Agency, a. s., pfiidruÏen˘ ãlen Mood’s Inves-
tors Service, udûlila LâR dlouhodob˘ CRA Rating na úrovni A+/czAaa, coÏ je nejvy‰‰í
hodnota ratingu, kterou mÛÏe získat podnikatelsk˘ subjekt registrovan˘ v âR.

V˘roãní zpráva LâR 2003

Annual report LâR 2003
8

Základní údaje o podniku
Basic data about the enterprise

VZ_2003_DTP  6.9.2004  9:20  Stránka 8



Vybrané provoznû ekonomické ukazatele
Chosen economic indicators

VZ_2003_DTP  6.9.2004  9:20  Stránka 9



V˘roãní zpráva LâR 2003

Annual report LâR 2003
10

Vybrané provoznû
ekonomické 
ukazatele 
Chosen economic indicators

ROK / YEAR 1999 2000 2001 2002 2003

v˘mûra lesních pozemkÛ (tis. ha) 1 462 1 432 1 421 1 396 1 378
forest land area (thousand ha)

porostní plocha (tis. ha) 1 424 1 391 1 371 1 351 1 343
forest stand acreage (thousand ha)

tûÏba (tis. m3) 6 903 6 843 6 933 7 370 7 435
logging (thousand m3)

tûÏba m3/ha por. plochy 4,85 4,92 5,06 5,46 5,54
logging m3/ha

obnova lesa (ha) 13 492 12 858 12 338 11 437 11 513
regeneration (ha)

v˘chova ml. les. porostÛ (ha) 96 299 89 963 87 776 77 123 62 690
tending of young stands (ha)

v˘nosy celkem (mil. Kã) 11 476 14 516 12 281 6 751 5 883
total yields (mil. CZK)

v˘nosy z provoz. ãin. (mil. Kã) 5 544 5 773 5 566 5 790 5 065
yields of running (mil. CZK)

náklady celkem (mil. Kã) 10 897 13 912 11 686 6 469 5 733
total costs (mil. CZK)

náklady provoz. ãin. (mil. Kã) 4 979 5 048 4 827 5 570 5 014
running costs (mil. CZK)

osobní náklady (mil. Kã) 830 851 883 908 964
personnel costs (mil. CZK)

pfiidaná hodnota (mil. Kã) 1 411 1 745 1 899 1 888 1 230
added value (mil. CZK)

HV po zdanûní (mil. Kã) 579 604 595 282 150
economic result after tax (mil. CZK)

bilanãní suma (mil. Kã) 66 495 66 078 65 640 65 801 65 854
equity value (mil. CZK)

stálá aktiva (mil. Kã) 62 842 61 929 60 926 60 515 61 228
fixed assets (mil. CZK

obûÏná aktiva (mil. Kã) 3 616 4 106 4 660 5 242 4 542
current assets (mil. CZK

vlastní kapitál (tis. Kã) 63 352 62 823 62 549 62 248 62 479
own equity (mil. CZK)

cizí zdroje (mil. Kã) 3 113 3 227 3 029 3 455 3 280
third party resources (mil. CZK)

cash flow z prov. ãin. (mil. Kã) 1 159 698 2 154 -876 660
cash flow from running (mil. CZK)

cash flow z inv. ãin. (mil. Kã) -970 -654 -574 -639 -640
cash flow from invest. activity (mil. CZK)

poãet zamûstnancÛ 3 935 3 748 3 588 3 526 3 452
number of employees

Poznámka: V‰echny údaje ve v˘roãní zprávû jsou zpracovány podle metodik 
v˘kaznictví platn˘ch pro rok 2003. Z dÛvodÛ srovnatelnosti jsou data z minul˘ch let
pfiepoãítána podle tûchto platn˘ch metodik.

Vybrané provoznû ekonomické ukazatele 
Chosen economic indicators
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Organizaãní struktura LâR k 31. 12. 2003 
Organizational structure of LâR as at 31. 12. 2003

Organizaãní 
struktura 
Organizational structure

LâR mají od svého vzniku dvoustupÀovou organizaãní strukturu. Uvnitfi této struktury
prÛbûÏnû probíhají dílãí úpravy poãtu organizaãních jednotek druhého stupnû fiízení.
Cílem úprav bylo dosaÏení optimálního poãtu lesních správ (LS) a revírÛ vzhledem
k v˘mûfie lesního majetku a objemu hlavních lesnick˘ch ãinností. 
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Headquarters

Oblastní inspektoráty (17)
Regional inspectorates (OI)

lesní správy / Fores districts (LS) 85

lesní závody / Forest plants (LZ) 5

semenáfisk˘ závod / Seed plant (SZ) 1

oblastní správy tokÛ / Regional administrations of watersheads (OST) 7

APOL / Reforestation Agency 1

ROK / YEAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003

OI 17 17 17 17 17 17

LS 89 87 87 85 85 85

LZ+SZ 6 6 6 6 6 6

OST 6 6 6 6 7 7

organizaãní jednotka / organizational unit poãet v roce / number in year

Tabulka 1: V˘voj poãtu organizaãních jednotek (stav k 31. 12. 2003)
Organizational structure development as at 31. 12. 2003

Organizaãní struktura 
Organizational structure
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Zamûstnanci
Employees

ORGANIZAâNÍ JEDNOTKA PÒVODNÍ OBSAZENÍ NOVÉ OBSAZENÍ DATUM ZMùNY
/ organizational unit

LS Ledeã n. S. Bína Rudolf Krejza Jan Ing. 1. 1. 2003

LS Îlutice Jaro‰ Josef KoÏdoÀ Bohdan Ing. 1. 1. 2003

OI Brno ·ebek Václav Ing. Svoboda Miroslav Ing. 1. 1. 2003

OST Vsetín novû zfiízeno OST Jani‰ová Alena Ing. 1. 1. 2003

LS Ti‰nov Svoboda Miroslav Ing. Zavfielová Petra Ing. 1. 3. 2003

OST Hradec Králové PraÏák Jindfiich Ing. Sajdl Tomá‰ Ing. 1. 7. 2003

fieditelství podniku Oliva Jifií Ing. Vysly‰el Kamil Ing. 9. 9. 2003

fieditelství podniku Vesel˘ Vladimír RNDr. Cába Zdenûk Ing. 12. 9. 2003

fieditelství podniku Morávek Franti‰ek Ing. Blahuta Vladimír Ing. 1. 10. 2003

LS âesk˘ Krumlov Cába Zdenûk Ing. âervensk˘ Josef 1. 11. 2003

ORGANIZAâNÍ JEDNOTKA POâET ZAMùSTNANCÒ V ROCE
/ organizational unit / number of employees

V roce 2003 probûhly tyto zmûny ve vedoucích funkcích:

NíÏe uvedené tabulky informují o v˘voji v˘znamn˘ch ukazatelÛ ekonomiky práce
u LâR za období 1997 aÏ 2003. 

(Údaje pfiepoãtené na plo‰nou jednotku 1 ha v tabulkách uveden˘ch v této v˘roãní
zprávû jsou vztaÏeny k v˘mûfie porostní pÛdy, kterou LâR obhospodafiovaly
k 1. 1. 2003 a k 31. 12. 2003. Tento celkov˘ údaj ãiní 1 343 000 ha.)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

celkem / total amount 4 393 4 041 3 935 3 748 3588 3526 3452

LS, OST, OI, ¤ LâR 2 362 2 368 2 335 2 288 2222 2213 2212

LZ, SZ 2 031 1 673 1 600 1 460 1366 1313 1240

Tabulka 2: v˘voj poãtu zamûstnancÛ LâR k 31. 12. 2003
Number of employees as at 31. 12. 2003

Tabulka 3: v˘voj poãtu zamûstnancÛ na 1000 ha lesa
Number of employees per 1000 ha of forest

ROK / YEAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

celkov˘ poãet / total amount 3,04 2,82 2,75 2,66 2,62 2,61 2,57

poãet personálu / number of technicians 1,86 1,83 1,80 1,79 1,76 1,79 1,79
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Tabulka 4: v˘voj poãtu personálu na fieditelství LâR, OI, LS,LZ a SZ 
Number of employees in different organizational units

ROK / YEAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

fieditelství 100 108 110 115 109 109 114

OI 187 175 142 144 143 144 141

LS 1 833 1 837 1 836 1 813 1756 1735 1726

LZ, SZ 508 438 411 395 382 371 356

OST 51 54 56 56 58 57 67

Tabulka 5: poãet dûlníkÛ zamûstnan˘ch v jednotliv˘ch letech u LâR 
Number of forest workers

ROK / year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

poãet dûlníkÛ / number of workers 1 710 1 416 1 367 1 225 1140 1110 1048

V roce 2003 pokraãoval trend mírného úbytku zamûstnancÛ pfii zachování funkãnos-
ti podniku. Vzrostl podíl personálu s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním z poãtu zamûstna-
n˘ch celkem. V roce 2003 vykonalo zkou‰ku zpÛsobilosti pro v˘kon funkce OLH 105
zamûstnancÛ, z toho 49 V· a 56 ÚSO. 

PrÛmûrn˘ mûsíãní v˘dûlek dosáhl 16 710 Kã. Proti roku 2002 se zv˘‰il o 8,21 %. RÛst
reálné mzdy ãinil k 31. 12. 2003, vzhledem k v˘‰i inflace 8,1 %.

V· ÚSO SO + ZÁKL.
university ed. secondary ed basic and tech. ed.

1996 32,7 57,8 9,5

1997 31,7 59,1 9,2

1998 33,4 57,0 9,6

1999 34,7 55,6 9,7

2000 35,2 55,4 9,4

2001 36,1 55,7 8,2

2002 37,3 57,0 5,7

2003 37,9 56,8 5,3

Tabulka 6: struktura vzdûlanosti personálu LâR v % 
Employees education structure in %

ROK / YEAR zastoupení stupÀÛ dosaÏeného vzdûlání / education structure

Zamûstnanci
Employees
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ROK / YEAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

podnik celkem / whole comp. 10 707 12 045 12 955 13 880 14 740 15 437 16 710

z toho / of that
LS, OST, OI, fied. 11 917 13 261 14 139 15 102 16 006 16 712 18 190

LZ 9 195 10 325 11 235 11 961 12 831 13 295 14 070

Tabulka 7: v˘voj prÛmûrn˘ch mûsíãních v˘dûlkÛ (Kã)
Average month salary(CZK

funkce 1998-2001 2002 2003 1998-2001 2002 2003 1998-2001 2002 2003

OI 13 13

zástupce OI 11 2 1 14

IGPOL 10 1 1 12

obl. genetik 3 1 4

metodik úã. 1 1

informatik 1 1

celkem OI 38 4 1 2 0 40 4 1 45

lesní správce 64 1 9 74

zástupce LS 66 5 5 22 2 100

revírník 78 31 38 74 45 43 309

HIM 1 1 1 1 4

PE 4 1 1 1 7

adjunkt 3 2 1 6

celkem LS 213 41 48 105 46 47 318 87 95 500

ved. APOL 1 1

TP APOL 1 1

celk. APOL 2 0 0 0 0 2 0 0 2

fieditelé 2 2

ved. odborÛ 4 4

povin. fce 11 1 1 13

ostatní 1 1

celk. fied. 18 1 0 1 0 0 19 1 0 20

fieditelé LZ 3 1 4

zástupci 6 6

ostatní 19 11 6 7 1 2 46

celkem LZ 28 11 7 7 1 2 35 12 9 56

CELKEM 299 57 56 115 47 49 414 104 105 623

Tabulka 8: vyhodnocení zkou‰ek OLH
Professional forest manager exams

Vzdûlání

V· ÚS celkem celk.

Zamûstnanci
Employees
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Genofond lesních
dfievin 
Gene pool of forest tree species

Zachování a obnova genofondu lesních dfievin spolu se zv˘‰ením druhové rozmani-
tosti lesÛ jsou jednou z v˘znamn˘ch priorit trvale udrÏitelného hospodafiení LâR.
V tomto smyslu LâR naplÀují jiÏ ãtvrt˘m rokem „Koncepci zachování a reprodukce
genov˘ch zdrojÛ lesních dfievin u LâR pro období 2000 – 2009". Aktuální stav geno-
v˘ch zdrojÛ obhospodafiovan˘ch LâR v roce 2003 je uveden v tabulce 9.

Lesní semenáfiství 
Forest seed management

Zásoby osiva u smrku, modfiínu a buku v roce 2003 poklesly vzhledem ke stavu zásob
roku 2002. U borovice a jedle do‰lo k mírnému nav˘‰ení zásob osiva. U smrku evi-
dujeme zhruba sedmiletou zásobu osiva, u borovice pûtiletou zásobu, u modfiínu
roãní, u buku a jedle necelou roãní zásobu. Stav provozních zásob osiva je uveden
v tabulce 10. 

GENOVÉ ZDROJE POâET (ks) V¯MùRA V ha

genové základny / gene complex 186 86 293

semenné sady, klonové archivy /  seed plantations, clone archive 98 245

z toho zaloÏené za LâR – jehliãnany / conifers 12 19,21

z toho zaloÏené za LâR – listnáãe / broadleaves 31 35

semenné porosty (evidence dle dfievin) / seed stands – 1917

v˘bûrové stromy / plus trees 6651

z toho schválené za LâR / of that approved during the existence of LâR 3267 –

Tabulka 9: stav genov˘ch zdrojÛ obhospodafiovan˘ch LâR v roce 2003
Condition of gene resources managed by LâR in 2003

D¤EVINA MNOÎSTVÍ V kg

SM / spruce 5 162

BO / pine 2 048

MD / larch 93

JD / fir 349

BK / beech 8 178

Tabulka 10: provozní zásoby osiva k 31. 12. 2003
Operating seed stock
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Lesnické hospodafiení
Forest management

Lesní ‰kolkafiství 
Nursery management

D¤EVINA POâET ODDÍLÒ MNOÎSTVÍ V kg

SM / spruce 60 335

BO / pine 35 51

MD / larch 3 4

JD / fir 0 0

BRP / white birch 1 1

Tabulka 11: banka osiva, zásoby k 31. 12. 2003, LâR
Seedbank

Semennou úrodu v sezónû 2002/2003 lze charakterizovat takto: Poprvé od poslední
v˘znamné úrody smrku v roce 1992 se v nûkter˘ch regionech dostavila silná úroda,
v‰eobecnû je ale charakterizována jako stfiední, místy dokonce aÏ slabá. Borovice
plodila ménû neÏ v roce 2002 a úroda byla hodnocena jako slabá. Modfiín plodil
velmi slabû, a to i v semenn˘ch sadech, v nûkter˘ch regionech neplodil vÛbec. U jedle
byla zaznamenána stfiední aÏ silná úroda. Úroda buku, dubu, javoru klenu a jasanu
byla velmi silná. U ostatních dfievin byly zaznamenány stfiední úrody. Vzhledem k vy‰-
‰ím úrodám smrku a borovice a sniÏujícím se zásobám osiva tûchto dfievin LâR na
podzim roku 2003 reagovaly nav˘‰ením sbûru suroviny a vytvofiením vícelet˘ch
zásob, které se do provozních zásob osiva promítnou aÏ v roce 2004.

Sadební materiál LâR nadále odebírají v˘hradnû od povûfien˘ch pûstitelÛ LâR, se kte-
r˘mi mají uzavfienou Smlouvu o dodrÏování podmínek pfii pûstování sadebního mate-
riálu urãeného pro lesy obhospodafiované LâR. Smlouva pro LâR pfiedstavuje vlastní
nástroj kontroly kvality pÛvodu a kvality reprodukãního materiálu a je dÛslednû
vyhodnocována se zamûfiením na prokazatelnost kontrolovan˘ch údajÛ. V roce 2003
byly uzavfieny ãtyfii nové smlouvy s povûfien˘mi pûstiteli LâR. Trend v˘voje poãtu povû-
fien˘ch pûstitelÛ LâR k 31. 12. od roku 1996 aÏ po rok 2003 je uveden v tabulce 12.

ROK / YEAR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Poãet 235 220 212 211 190 184 172 157

Tabulka 12: vv˘voj poãtu povûfien˘ch pûstitelÛ LâR v posledních osmi letech k 31. 12.
Number of accredited producers of LâR in last eight years as at 31.12.
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Pûstování lesÛ 
Silviculture

Pûstování lesÛ ve správû LâR i nadále vycházelo ze zásad státní lesnické politiky
a trvale udrÏitelného hospodafiení, aãkoliv na celém hospodafiení v roce 2003 se pro-
jevil negativní dopad Ïivelní kalamity z fiíjna 2002.

ZmiÀovaná Ïivelní kalamita se hlavní mûrou podílela na nárÛstu v˘mûry holiny, neboÈ
u pfiírÛstu holin úmyslnou tûÏbou a nezdarem do‰lo k poklesu.

V roce 2003 byl (obdobnû jako v pfiedchozích letech) podíl melioraãních a zpevÀují-
cích dfievin pfii umûlé obnovû lesa v˘raznû vy‰‰í neÏ minimální podíl MZD stanoven˘
zákonn˘mi pfiedpisy. DÛvodem je rozpracování porostÛ a vnos MZD v pfiedstihu pfied
vlastní obnovou porostÛ.

Do‰lo k dal‰ímu nárÛstu podílu první pfiirozené obnovy na celkové první obnovû. 
Z celkové obnovy lesa 11 513 ha bylo 15,07 % pod porostem.

ROK / YEAR 1999 2000 2001 2002 2003

v˘mûra por. pÛdy (tis. ha) / forest stand acreage 1 424 1 391 1 371 1 351 1 343

holina k 31. 12. (ha) / clear-cut area 11 962 11 084 10 295 10 335 11 296

holina k 31. 12. (%) / % of clearcuts 0,84 0,80 0,75 0,76 0,84

Tabulka 13: v˘voj holiny v porovnání s v˘mûrou porostní pÛdy
Comparison between clear-cut area and forest stand acreage

ROK / YEAR 1999 2000 2001 2002 2003

jehliãnaté (ha) / conifers 7 036 6 629 6 075 5 609 5 461

z toho jedle (ha) / of that fir 368 556 589 468 488

jedle % z celkové obnovy 3,08 5,11 5,95 5,22 5,56
/ fir in % from the whole regen.

listnaté (ha) / broadleaves 4 703 4 249 3 819 3 357 3 309

listnaté (%) / % broadleaves 40,07 39,06 38,60 37,45 37,73

MZD (%) / soil improving species 43,15 44,17 44,55 42,67 43,30

Tabulka 14: podíl jehliãnat˘ch a listnat˘ch dfievin na umûlé obnovû lesa
Proportion of conifers and broadleaves in artificial regeneration

ROK / YEAR 1999 2000 2001 2002 2003

první obnova celkem (ha) 10 843 11 123 10 450 9 809 10 185
/ total first regeneration

pfiirozená obnova (ha) 1 550 1 981 2 444 2 471 2 743
/ natural regeneration (ha)

pfiirozená obnova (%) 14,30 17,80 23,40 25,19 26,93
/ natural regeneration (%)

Tabulka 15: v˘voj podílu pfiirozené obnovy na první obnovû
Natural regeneration in the first regeneration
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DÛsledkem vûtrné kalamity z fiíjna 2002 do‰lo k nárÛstu nahodilé i celkové tûÏby
a k poklesu tûÏeb m˘tních i pfiedm˘tních úmysln˘ch. Pfies velmi nepfiíznivé suché
poãasí do‰lo k dal‰ímu poklesu nezdaru pfii obnovû lesa, coÏ lze pfiiãíst vlivu kvalitní-
ho sadebního materiálu.

ROK / YEAR 1999 2000 2001 2002 2003

holina k 31. 12. (ha) / clear-cut area 11 962 11 084 10 295 10 335 11 296

holina z tûÏby (ha) 8 847 8 741 8 125 8 202 8 177
/ clear-cut area made by logging

umûlá obnova (ha) / articifial regeneration 11 941 10 878 9 894 8 966 8 770

pfiirozená obnova (ha) / natural regeneration 1 550 1 981 2 444 2 471 2 743

obnova celkem (ha) / total regeneration 13 491 12 859 12 338 11 437 11 513

profiezávky (ha) / juvenile thinning 26 862 25 703 25 558 22 867 23 797

probírky (ha) / thinning 69 437 64 260 62 218 54 256 38 893

tûÏba dfiíví (tis. m3) / logging 6 903 6 843 6 933 7 370 7 435

z toho nahodilá (tis. m3) / salvage cutting 1 914 1 598 1 215 2 066 4 034

podíl nahodilé tûÏby (%) / % of salvage cutting 27,7 23,4 17,5 28,0 54,3

tûÏba (m3) na 1 ha por. pÛdy 4,85 4,92 5,06 5,45 5,54
/ cutting per 1 ha of forest stand area

Tabulka 16: vybrané ukazatele hospodafiení
Indicators of forest management

ROK / YEAR 1999 2000 2001 2002 2003

holina k 31. 12. (ha) / clear-cut area 8,40 7,97 7,40 7,65 8,19

holina z tûÏby (ha) 6,21 6,28 5,84 6,07 5,93
/ clear-cut area made by logging

umûlá obnova (ha) / articifial regeneration 8,39 7,82 7,11 6,64 5,95

pfiirozená obnova (ha) 1,09 1,42 1,76 1,83 1,98
/ natural regeneration

obnova celkem (ha) / total regeneration 9,48 9,24 8,87 8,46 7,93

nezdar zalesnûní (ha) 1,31 1,30 1,16 1,07 0,95
/ unsuccessful forestation

profiezávky (ha) / juvenile thinning 18,87 18,48 18,37 16,92 17,26

probírky (ha) / thinning 48,77 46,20 44,73 40,16 28,21

tûÏba dfiíví (m3) / logging 4 849 4 919 4 984 5 455 5 536

z toho pfiedm˘tní (m3) / intermediate felling 1 149 1 150 1 199 1 304 749

m˘tní (m3) / main felling 2 341 2 598 2 912 2 622 1 784

nahodilá (m3) / salvage cutting 1 345 1 149 873 1 529 3 003

m˘tní tûÏba (m3)/1 ha holiny 377 413 499 432 293
/ main felling/1 ha clear cut

Tabulka 17: vybrané ukazatele hospodafiení na 1000 ha porostní pÛdy
Indicators of the forest management intensity (1000 ha of forest)

Lesnické hospodafiení
Forest management
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Ochrana lesa
Forest protection

Teplotnû byl rok 2003 v˘raznû nadprÛmûrn˘. RovnûÏ extrémní byl nedostatek sráÏek
v prÛbûhu roku. 

Nejvût‰í ‰kody mezi abiotick˘mi ãiniteli zpÛsobil vítr (zpracováno 2 685 tis. m3 –
z toho nejménû 2 000 tis. m3 v‰ak byla kalamita z fiíjna 2002), dále sucho (163 tis. m3),
sníh (77 tis. m3), námraza (40 tis. m3). Exhalaãní tûÏby dosáhly v˘‰e 13 tis. m3 a ostat-
ní pfiíãiny (napfi. tûÏby v dÛsledku odumfiení po povodni, hynutí dfievin 
s tracheomykózními pfiíznaky, aj.) 50 tis. m3.

V roce 2003 bylo asanováno celkem 511 tis. m3 nastojato napadeného kÛrovcového
dfiíví a 75,7 tis. m3 druhotnû napadené Ïivelní kalamity. Bylo poloÏeno 91,3 tis. m3

lapákÛ a instalováno 25,9 tis. lapaãÛ. Odkornûno bylo 76,5 tis. m3 a chemicky asa-
nováno 358,2 tis. m3.

ListoÏraví ‰kÛdci v roce 2003 nepÛsobili v˘raznûj‰í ‰kody. Bekynû mni‰ka i plosko-
hfibetky na smrku se nacházely v základním stavu a zásah proti nim se neprovádûl.
RovnûÏ nedo‰lo k plo‰né gradaci obaleãÛ a píìalek na dubech (v˘skyt ÏírÛ byl zazna-
menán na plo‰e 110 ha). 

Hlodavci v roce 2003 zpÛsobili ‰kodu na plo‰e 154 ha.

Ve vût‰í mífie se objevují karenãní jevy pÛsobené nedostatkem Ïivin (zejména hofiãí-
ku) v hraniãních pohofiích. V˘mûra porostÛ smrku s pfiíznaky Ïloutnutí dosáhla v roce
2003 celkem 23 tis. ha. Jako nápravné opatfiení na zmírnûní ‰kod bylo u LâR prove-
deno v Kru‰n˘ch horách letecké hnojení hnojivem Silvamix na 600 ha a granulova-
n˘m vápnit˘m dolomitem na 75 ha z prostfiedkÛ MZe. V Jizersk˘ch horách bylo na
základû dohody se správou CHKO provedeno vápnûní na plo‰e 501 ha. V˘razné pro-
jevy nedostatku hofiãíku se projevují v oblasti Suchého vrchu, kde bylo rovnûÏ v roce
2003 provedeno vápnûní (1006 ha) i hnojení (154 ha). Mimo tato opatfiení bylo pro-
vádûno obdobnû jako v minul˘ch letech pfiihnojování sazenic po v˘sadbû.

Kromû oblastí s v˘skytem pfiíznakÛ Ïloutnutí se nadále jako nejproblematiãtûj‰í jeví
Opavsko – Ostravská oblast, kde se ve velké mífie projevuje hynutí smrkÛ pfiedev‰ím vli-
vem akutního rozvoje václavky. V oblasti bylo z tohoto dÛvodu vytûÏeno 93 tis. m3 dfiíví.
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Grantová sluÏba LâR
Grant service of LâR

Grantová sluÏba LâR v roce 2003 byla funkãní jiÏ druh˘m rokem. Její ãinnost zaji‰Èo-
vala Agentura projektÛ obnovy lesa v Teplicích. Do konce roku 2003 bylo pfiijato cel-
kem 11 v˘zkumn˘ch projektÛ o celkovém finanãním objemu 15,468 mil. Kã.

Z podzimního kola v˘bûru v r. 2002 bylo pfiijato ‰est projektÛ, jejichÏ fie‰ení bylo
zahájeno v lednu 2003:

1. Studium vyuÏitelnosti entomopatogenních hub (Deuteromycetes) v systému inte-
grované ochrany smrkov˘ch porostÛ proti ploskohfibetce smrkové ve stadiu vajíãek
a prvních instarÛ. ¤e‰itel: Ing. Eva Prenerová, CSc; celkov˘ finanãní objem 
2,215 mil. Kã, v roce 2003 z toho vynaloÏeno 350 tis. Kã.

2. Lesnické hospodafiení v Jizersk˘ch horách. ¤e‰itel: V˘zkumn˘ ústav lesního hospo-
dáfiství a myslivosti Jílovi‰tû-Strnady; celkov˘ finanãní objem 4,816 mil. Kã, v roce
2003 z toho vynaloÏeno 1,970 mil. Kã.

3. Po‰kození lesních porostÛ v oblasti Suchého a Anenského vrchu. ·etfiení pfiíãin,
návrh opatfiení. ¤e‰itel: V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství a myslivosti Jílovi‰tû-
Strnady; celkov˘ finanãní objem 1,713 mil. Kã, v roce 2003 z toho vynaloÏeno
1,080 mil. Kã.

4. Arachnoentomofauna stanovi‰È ovlivnûn˘ch vápnûním a hnojením a její dynamika.
¤e‰itel: Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû; celkov˘ finanãní
objem 936 tis. Kã, v roce 2003 z toho vynaloÏeno 200 tis. Kã.

5. Zmûny obsahu prvkÛ v porostech smrku, buku, jefiábu a bfiízy v prÛbûhu roku. ¤e‰i-
tel: V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství a myslivosti Jílovi‰tû-Strnady; celkov˘
finanãní objem 1,119 mil. Kã, v roce 2003 z toho vynaloÏeno 681 tis. Kã.

6. Zásady obnovy lesa v 8. LVS Hrubého Jeseníku s pfiihlédnutím k vlivÛm mikrokli-
matick˘ch a Ïivinov˘ch pomûrÛ stanovi‰tû. ¤e‰itel: Ekotoxa Opava; celkov˘ finanã-
ní objem 1,429 mil. Kã (bez DPH), v roce 2003 z toho vynaloÏeno 675 tis. Kã.

Z jarního kola v˘bûru v r. 2003 byly pfiijaty dva projekty, jejichÏ fie‰ení bylo zahá-
jeno v srpnu 2003:

1. Revitalizace pÛdního prostfiedí valÛ v 7. LVS Kru‰n˘ch hor s návrhem dal‰ích opat-
fiení pro obnovu lesa. ¤e‰itel: Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû;
celkov˘ finanãní objem 1,154 mil. Kã (bez DPH). Z toho bylo v roce 2003 vynalo-
Ïeno 230 tis. Kã.

2. Optimalizace vyuÏití dfievní hmoty jako zdroje obnovitelné energie. ¤e‰itel: LesIn-
fo, a. s., âeské Budûjovice; celkov˘ finanãní objem 895 tis. Kã. Z toho bylo v r. 2003
vynaloÏeno 175 tis. Kã.

Z podzimního kola v˘bûru v roce 2003 byly pfiijaty tfii projekty jejichÏ fie‰ení bylo
zahájeno v lednu 2004:

1. Optimalizace hydrologického reÏimu luÏního ekosystému po antropick˘ch zásazích
a její zapracování do zásad managementu na polesí Tvrdonice. ¤e‰itel: Ing. Petr
Prax, Brno; celkov˘ finanãní objem 475,6 tis. Kã.

Lesnické hospodafiení
Forest management
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2. Aplikace metody v˘poãtu pfievodních koeficientÛ objemu rovnaného dfiíví pomocí
poãítaãové anal˘zy obrazu a její verifikace (potvrzení správnosti) prostfiednictvím
elektronické pfiejímky a stanovení koeficientÛ podle dfieviny a sortimentÛ pro har-
westorovou technologii. ¤e‰itel: Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita
v Brnû; celkov˘ finanãní objem 335,5 tis. Kã.

3. Modely hospodáfisk˘ch opatfiení a úpln˘ch vlastních nákladÛ pûstební ãinnosti
podle souborÛ lesních typÛ. ¤e‰itel: âeská zemûdûlská univerzita v Praze; celkov˘
finanãní objem 380 tis. Kã.

V roce 2003 bylo na v˘zkumné projekty Grantové sluÏby LâR vynaloÏeno celkem
5,361 mil. Kã. ¤e‰ení v‰ech projektÛ pokraãuje v roce 2004.
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Myslivost
Game management

Mysliveck˘ rok 2003/2004 byl prvním rokem po uzavfiení nov˘ch nájemních smluv
na dal‰í desetileté období. Nûkter˘mi organizaãními jednotkami, kde byla doposud
v reÏii vyuÏívána pouze jedna reÏijní honitba, byla vyuÏita moÏnost stanovit si je‰tû
reÏijní honitbu druhou. K 31. 3. 2004 bylo tedy ve vlastní reÏii uÏíváno 180 honiteb,
coÏ je oproti pfiedchozímu období o 18 reÏijních honiteb více. Hospodafiení v reÏij-
ních honitbách je trvale podfiízeno funkcím, pro které byly zfiízeny, tzn. pfiedev‰ím
funkce referenãní, ukázka vzorového mysliveckého hospodafiení, poplatkové lovy,
v˘zkum, myslivecké vyÏití zamûstnancÛ, ale také realizace rÛzn˘ch mysliveck˘ch,
v˘zkumn˘ch a propagaãních akcí. Plán lovu v reÏijních honitbách byl u v‰ech sledo-
van˘ch druhÛ spárkaté zvûfie v celkov˘ch poãtech splnûn na 105,0 %. 

druh zvûfie 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 INDEX 2003/04

jelen / red deer 2 537 3 232 2 964 3 017 2 501 0,83

sika / sika deer 342 302 324 296 447 1,51

muflon / mouflon 1 285 1 527 1 285 1 349 968 0,72

danûk / fallow deer 1 624 1 897 1 874 1 386 1 425 1,03

srnec / roe deer 2 913 3 444 3 863 4 133 4 225 1,02

kamzík / chamois 9 6 8 9 7 0,78

Tabulka 18: Plnûní plánu lovu spárkaté zvûfie v reÏijních a vyhrazen˘ch honitbách LâR, s. p
Performance of hoofed game hunting in hunting districts of LâR

Plán / Plan

druh zvûfie 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 INDEX 2003/04

jelen / red deer 2 594 3 264 3 164 3 114 2 633 0,85

sika / sika deer 338 352 340 343 586 1,71

muflon / mouflon 1 258 1 538 1 365 1 281 978 0,76

danûk / fallow deer 1 774 2 014 1 933 1 357 1 489 1,10

srnec / roe deer 3 014 3 443 4 065 4 290 4 355 1,02

kamzík / chamois 13 6 10 13 7 0,54

Skuteãnost / Reality

Lesnické hospodafiení
Forest management
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·kody zvûfií
Game damages

Celková vyãíslená ãástka ‰kod zpÛsoben˘ch zvûfií na lese je za období od 1. 7. 2002
do 30. 6. 2003, v porovnání s pfiedchozím obdobím, v˘raznû niÏ‰í. Do‰lo v procentu-
álním vyjádfiení k poklesu o témûfi 30 %, coÏ pfiedstavuje sníÏení o 5,489 mil. Kã. Ke
sníÏení do‰lo u v‰ech druhÛ ‰kod. Tento stav sice ukazuje na pozitivní trend ve v˘vo-
ji ‰kod pÛsoben˘ch zvûfií, je ov‰em nutno vzít v úvahu dva zásadní faktory, kter˘ tento
stav v uplynulém období ovlivnily. Pfiedev‰ím to byla zmûna zákona o myslivosti, kde
do‰lo v moÏnostech pro uplatÀování ‰kod zpÛsoben˘ch zvûfií ke zmûnû v tom smys-
lu, Ïe jiÏ nelze uplatÀovat ‰kody na lesních porostech chránûn˘ch oplocením, na
jedincích po‰kozen˘ch jen na postranních v˘honech a dále nelze uplatnit ‰kody na
kulturách, ve kter˘ch bylo kaÏdoroãnû po‰kozeno ménû neÏ 1 % jedincÛ za pfiedpo-
kladu, Ïe byli rovnomûrnû rozmístûni po plo‰e. Druh˘m pomûrnû závaÏn˘m faktorem
ovlivÀujícím v˘‰i uplatnûn˘ch ‰kod byl termín ukonãení platnosti nájemních smluv,
kter˘ byl dán zákonem o myslivosti k 31. 3. 2003. 

Poznámka 1: V˘poãet v˘‰e ‰kod v období od 1. 7. 1998 do 30. 6. 1999 byl prová-
dûn podle odli‰né metodiky. Sumární ãástka za toto období je uvede-
na informativnû a nelze ji proto objektivnû porovnávat s údaji za
poslední ãtyfii sledovaná období.

Poznámka 2: VynaloÏené náklady na ochranu lesa proti pÛsobení zvûfie se t˘kají
vÏdy kalendáfiního roku

2002/03 13,006 2,256 5,345 4,900 0,505 288

2001/02 18,495 3,260 7,290 6,930 1,015 302

2000/01 18,429 3,593 7,284 6,251 1,301 319

1999/00 20,470 3,943 8,320 6,651 1,556 335

1998/99 7,429 – – – – 308

Tabulka 19: V˘voj v˘‰e ‰kod zpÛsoben˘ch zvûfií na lesních porostech a vynaloÏen˘ch nákladÛ na ochranu lesa 
proti pÛsobení zvûfie v mil. Kã
Game damages to forest stands and costs spent on the protection of forest against game impact (mil. CZK )

období od celkem zniãení okus loupání mimofiádná náklady na ochranu lesa
1. 7. – 30. 6. mil. Kã opatfiení proti pÛsobení zvûfie

total damage browse pealing ext. meas. costs on protection 
against game
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Imisní zatíÏení lesÛ
Air pollution load

Z hodnocení v˘voje zneãi‰tûní ovzdu‰í a monitoringu v del‰ím ãasovém období je
v letech 1990 – 2000 patrn˘ trvale klesající trend zneãi‰tûní ovzdu‰í oxidem sifiiãit˘m
a oxidy dusíku. V roce 2001 byla tato sestupná tendence zastavena a tento stav pfie-
trvával i v roce 2003. Koncentrace pfiízemního ozónu i v roce 2003 neklesají a v mno-
h˘ch horsk˘ch polohách mají stoupající trend. V souvislosti s po‰kozováním a odu-
míráním lesa se jako jedna z hlavních negativních pfiíãin uvádí kyselá depozice, pfie-
dev‰ím mokrá, jak vertikální, tak i horizontální (mlha, námraza). âetná mûfiení a sle-
dování dokazují, Ïe pfiítomnost chemick˘ch polutantÛ (zneãi‰Èujících látek) v hori-
zontálních i vertikálních sráÏkách zpÛsobují stres lesa, zvlá‰tû pak v oblastech, které
se v minulosti dlouhodobû nacházely pod velk˘m imisním tlakem. Pásma ohroÏení
a stupnû po‰kození imisemi nedoznaly oproti roku 2002 v˘razn˘ch zmûn. 

POROSTNÍ PÒDA / forest stand area A B C D

1 342 914 ha 17 763 53 887 307 615 963 649

% 1,3 4 22,9 71,8

Tabulka 20: pásma ohroÏení imisemi k 31. 12. 2003
Pollution damage zones as at 31. 12. 2003

POROSTNÍ PÒDA / forest stand area 0 0/I I II IIIA IIIB IV

1 342 914 ha 1 104 430 95 998 110 497 26 023 5 043 735 188

% 82,24 7,15 8,23 1,94 0,38 0,05 0,01

Tabulka 21: stupnû po‰kození imisemi k 31. 12. 2003
Pollution damage degrees as at 31. 12. 2003

Lesnické hospodafiení
Forest management
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V˘voj imisních ‰kod 
Development of air pollution damages

Certifikace lesÛ
Forest certification

ROK / YEAR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

v˘‰e ‰kody 131 96 96 146 135 100 85

Tabulka 22: Trend v˘voje v˘‰e vyãíslen˘ch imisních ‰kod v mil. Kã
Development of amount of determined air pollution damages (mil. CZK)

ROK / YEAR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

tis. m3 99 77 88 56 35 22 11 14

Tabulka 23: V˘voj exhalaãních tûÏeb v tis. m3

Development of exhalation harvesting 

Za rok 2003 nebyla je‰tû v˘‰e imisních ‰kod vyãíslena. Imisní ‰kody jsou, poãínaje
rokem 1999, poãítány podle vyhlá‰ky MZe ã. 55/1999 Sb. Klesající trend v˘‰e imis-
ních ‰kod je zpÛsoben pfiedev‰ím stále klesající exhalaãní tûÏbou, sniÏováním rozlo-
hy porostÛ náhradních dfievin rekonstrukcemi a zafiazováním dfievin do pfiíznivûj‰ích
stupÀÛ po‰kození pfii obnovách lesních hospodáfisk˘ch plánÛ.

Nejvût‰í podíl imisních ‰kod pfiipadá na ‰kodu ze sníÏeného pfiírÛstu (S7.1) a ‰kodu
ze sníÏení produkce lesního porostu (S.8), které tvofií dohromady 83 % v‰ech ‰kod.
Na ‰kodu z mimofiádn˘ch opatfiení pfiipadá 10 %, zbytek tvofií ‰kody z pfiedãasného
sm˘cení (S5) a sníÏené kvality lesního porostu (S9.2). Tak jako vÏdy v minulosti je
nejvût‰í objem ‰kod situován do oblasti tfií kru‰nohorsk˘ch lesních správ – Horní Blat-
ná, Klá‰terec nad Ohfií a Litvínov, na kter˘ch je vyãíslena témûfi polovina v‰ech imis-
ních ‰kod.

V prÛbûhu roku 2003 získaly LâR osvûdãení o úãasti v regionální certifikaci lesÛ podle
systému PEFC (Pan European Forest Certification) na dal‰ích pûti lesních hospodáfi-
sk˘ch celcích (dále jen „LHC"). Konkrétnû se jednalo o dva LHC na LS Mûlník, jeden
LHC na LZ Dobfií‰, LS Hofiice a LS Karlovice. Ke zmûnû v poãtu osvûdãení do‰lo také
v souvislosti se sluãováním ãástí pÛvodních LHC do men‰ího poãtu nov˘ch LHC
v rámci obnovy LHP. K 31. 12. 2003 tak LâR byly drÏiteli osvûdãení na 120 lesních
hospodáfisk˘ch celcích o celkové v˘mûfie 1 378 000 ha lesních pozemkÛ. 

Uvedené osvûdãení je dokladem, Ïe pfiíslu‰né lesní hospodáfiské celky ve správû LâR
jsou souãástí certifikovaného regionu âeská republika a Ïe LâR na nich hospodafií
v souladu se schválen˘mi standardy trvale udrÏitelného hospodafiení v lesích. ÚroveÀ
hospodafiení v lesích spravovan˘ch LâR bude i nadále pfiedmûtem roãních dozoro-
v˘ch auditÛ certifikaãního orgánu a interních auditÛ provádûn˘ch Národním certifi-
kaãním centrem ÚHÚL.08-21-01/0001
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V˘kon funkce
odborného lesního
hospodáfie
Exercise of function 
„Professional Forest Manager"

Zaãátkem roku 2003 byl ze strany LâR jednoznaãnû vyjádfien zájem na poskytování
této sluÏby jak drobn˘m vlastníkÛm lesa ze zákona, tak vût‰ím vlastníkÛm na smluv-
ním základû. K 31. 12. 2003 vykonávaly LâR ãinnost OLH pro jiné vlastníky na celko-
vé v˘mûfie 287 913 ha, z toho ze zákona (§ 37 odst. 6 lesního zákona) na 269 651 ha
a smluvnû (§ 37 odst. 3 lesního zákona) na 18 262 ha. Oproti roku 2002 se tak 
celková v˘mûra prakticky nezmûnila (nárÛst o 0,3 %), pfiiãemÏ ãinnost ze zákona
poklesla o 0,8 % a ãinnost smluvní zaznamenala nárÛst o 20,2 %. 

Realizace 
arondaãního 
programu LâR
Implementation of consolidation 
program

Také v roce 2003 pokraãovala realizace tzv. arondaãního programu LâR. Jeho cílem
je na smluvním základû vytvofiit územnû ucelené ãásti s lesními pozemky ve vlast-
nictví âeské republiky s právem hospodafiit LâR. Údaje o jeho naplÀování jsou uve-
deny v tabulce 24.

DRUH POâET P¤ÍPADÒ CELKOVÁ V¯MùRA CELKOVÁ REALIZAâNÍ CENA 
P¤EVODU (ks) (ha) (Kã)

Sort of Number of Total area Price
assignment cases

Prodej 66 24,0167 5 405 447
sale

Koupû 18 438,2836 45 638 440
purchase

Smûna 16 Pfievádûná Nab˘vaná 
barter v rámci LâR v rámci LâR

assigned in the acquired in the 
frame of LâR frame of LâR

39,1725 48,4515

Zru‰ení 8 Majetek ve LâR po
a vypofiádání spoluvlastnictví vypofiádání
podílového Property in LâR after
spoluvlastnictví co-ownership settlement

Settlement of 373,3558 233,8734
co-ownership

Tabulka 24: Realizace arondaãního programu v roce 2003 (vklad do katastru nemovitostí v období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003)
Implementation of consolidation program in 2003 (record into real estate register in the period 1. 1. 2003 – 31. 12. 2003)

Lesnické hospodafiení
Forest management
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Lesnické hospodafiení
Forest management
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Hospodáfiská 
úprava lesÛ
Forest management planning

NÁZEV LS (LZ) NÁZEV LHC PUPFL (ha)

âeská Lípa âeská Lípa 19 804

Fren‰tát p. R. Fren‰tát p. R. 12 945

Kaplice Kaplice 12 847

Karlovice ve Sl. Karlovice ve Sl. 12 386

Kladská Kladská 14 991

Ledeã nad Sáz. Ledeã nad Sáz. 11 803

Ledeã nad Sáz. Svûtlá nad Sáz. 1 709

Luhaãovice Luhaãovice 9 599

Luhaãovice Star˘ Hrozenkov 438

Nové Hrady Nové Hrady 16 710

N˘rsko N˘rsko 9 689

Dobfií‰ Vi‰Àová 2 800

Dobfií‰ Obory 125

Îelezná Ruda Îelezná Ruda 12 513

CELKEM 138 359

Tabulka 25: LHP zpracované u LâR v roce 2003 s platností od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013
Forest management plans worked out at LâR in 2003 with the force from 1. 1. 2004 till 31. 12. 2013

Hospodáfiská úprava lesÛ
Forest management planning

V roce 2003 bylo vyhotoveno 14 nov˘ch lesních hospodáfisk˘ch plánÛ s platností na
10 let s celkovou v˘mûrou pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesÛ (PUPFL) 138 359 ha.
V roce 2003 pokraãovaly práce na v˘voji softwarov˘ch nástrojÛ pracujících s digitál-
ními daty LHP a LHE v informaãním systému LâR. 

V prÛbûhu roku 2003 pokraãovaly projekãní práce na fie‰ení grafické ãásti datového
skladu s kompletním uloÏením grafick˘ch dat LHP a práce na fie‰ení propojení gra-
fick˘ch dat LHP s alfanumerick˘mi v programu Modul LHP.

Pokraãovalo testování programÛ s kompletnû propojen˘mi daty na vybran˘ch lesních
správách a závodech. 

Kompletní informaãní systém bude dokonãen a pfiedán do provozu v roce 2004.
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NaplÀování 
vefiejného zájmu
Provision of public interest

LâR od svého vzniku v roce 1992 postupnû zpracovaly a schválily nûkolik koncepã-
ních dokumentÛ, na jejichÏ základû naplÀují vefiejné zájmy na lesích.

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

Program trvale udrÏitelného hospodafiení v lesích (1997, 2000): t˘ká se zejména pod-
pory druhové rozmanitosti pfii obnovû a v˘chovû lesních porostÛ, péãe o genofond
lesních dfievin s cílem podpofiit pÛvodní kvalitní zdroje pro obnovu porostÛ a uplat-
Àování pfiirozené obnovy. Podnik také peãuje o ohroÏené druhy lesních dfievin (jilm,
jefiáb bfiek, tfie‰eÀ ptaãí apod.) a v porostech jsou ponechávány ne‰kodící druhy dfie-
vin.

Koncepce zachování a reprodukce genov˘ch zdrojÛ lesních dfievin pro období 2000
aÏ 2009 (2000).

Program 2000 – zaji‰tûní cílÛ vefiejného zájmu u LâR (1999, 2000): rozpracovává
zejména sloÏku mimoprodukãních funkcí lesa. Zámûrem tohoto programu bylo for-
mulovat vefiejn˘ zájem na lesích a postupné kroky k jeho zaji‰tûní v podmínkách LâR.

Vedle níÏe uveden˘ch vlastních prostfiedkÛ podniku urãen˘ch na realizaci konkrétních
opatfiení k podpofie vybran˘ch funkcí lesÛ bylo souãástí realizace Programu 2000 také
zahájení ãinnosti Grantové sluÏby. Dále smluvní spolupráce s âSOP (od roku 1999),
spolupráce se Sítí stfiedisek ekologické v˘chovy Pavuãina, Klubem ãesk˘ch turistÛ,
Junákem a Ligou lesní moudrosti.

V rámci praktick˘ch opatfiení Programu 2000 byla z prostfiedkÛ organizaãních jedno-
tek v jednotliv˘ch letech realizována opatfiení s tûmito celkov˘mi náklady: rok 1999
– 10 mil. Kã; 2000 – 30 mil. Kã; 2001 – 22,863 mil. Kã; 2002 – 23,921 mil. Kã. Kromû
tûchto prostfiedkÛ byly poskytovány prostfiedky na jednotlivé akce ãi projekty pfiímo
z fieditelství.

V roce 2003 byly v Programu 2000 provedeny práce v celkové hodnotû 25,842 mil. Kã.

V rámci investiãních akcí (o celk. v˘‰i 7 741 tis. Kã) bylo vyãerpáno celkem 2 642 tis. Kã
na odpoãinkové a vyhlídkové objekty, 2 196 tis. Kã na stezky, trasy a odstavná 
parkovi‰tû, 1 265 tis. Kã na úpravy vodních tokÛ a nádrÏí, 232 tis. Kã na studánky, 
531 tis. Kã na památné objekty, 1 082 tis. Kã na informaãní systémy pro vefiejnost,
dále na speciální projekty.

Na neinvestiãní opatfiení bylo vyãerpáno celkem 18 100 tis. Kã, z toho: estetické 
úpravy – 2 234 tis. Kã, péãe o vodní zdroje – 2 895 tis. Kã, péãe o biodiverzitu 
– 1 332 tis. Kã, péãe o drobné stavby – 2 946 tis. Kã, péãe o drobné objekty slouÏící
k odpoãinku vefiejnosti – 3 515 tis. Kã, potlaãování invazních druhÛ rostlin – 604 tis. Kã,
informaãní systém pro vefiejnost – 1 083 tis. Kã, speciální programy – 220 tis. Kã,
opravy a údrÏba tras pro vefiejnost – 3 230 tis. Kã aj.

Podnik mimo jiné spravuje a udrÏuje rozsáhlou síÈ lesních úãelov˘ch komunikací,
které jsou, vyjma zpoplatnûní vjezdu motorov˘ch vozidel, vyuÏívány vefiejností zcela
zdarma. (Z celkové délky 38,5 tis. km znaãen˘ch turistick˘ch cest, spravovan˘ch 
Klubem ãesk˘ch turistÛ, vede lesem nebo jeho okrajem pln˘ch 60 %.) V neposlední
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Zdroje vnû podniku

fiadû podnik spravuje více neÏ 550 vodních nádrÏí o celkové rozloze pfiesahující 
1850 ha, s pfieváÏnû retenãní a protipoÏární funkcí, fiadu kulturních památek atd.

Podíl LâR na správû pozemkÛ ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích (ZCHÚ) v âR je moÏné
rámcovû dokumentovat faktem, Ïe cel˘ch 26 % (400 000 ha) území spravovaného
podnikem je zároveÀ souãástí chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí. LâR peãují také o více neÏ
40 % z celkové v˘mûry v‰ech „maloplo‰n˘ch" ZCHÚ, tj. národních pfiírodních rezervací,
národních pfiírodních památek, pfiírodních rezervací a pfiírodních památek. Jsou tedy
nejv˘znamnûj‰ím správcem zvlá‰tû chránûn˘ch území pfiírody v âeské republice.

Kromû aktivit, které vypl˘vají z realizace Programu 2000, byly LâR zapojeny v roce
2003 také do programÛ a projektÛ, které jsou podporovány státem formou dotací.
Vedle zdrojÛ z MZe âR se LâR zapojily také do realizace programÛ MÎP. Tyto progra-
my slouÏí jako nástroje resortu Ïivotního prostfiedí k podpofie vlastníkÛ, správcÛ, pfií-
padnû uÏivatelÛ pozemkÛ pfii realizaci opatfiení k ochranû a obnovû pfiírody a krajiny
nad rámec jejich zákonn˘ch povinností.

ROK / YEAR POâET AKCÍ / number of works âERPÁNO / money used

1998 6 8 084

1999 5 5 152

2000 - -

2001 3 2 983

2002 3 8 190

2003 4 1 669

Tabulka 26: Pfiehled ãerpání prostfiedkÛ z „Programu revitalizace fiíãních systémÛ" MÎP (tis. Kã)
Use of means from the „River System Revitalization Programme" of the Ministry of the Environment (thousand CZK)

ROK / YEAR POâET AKCÍ / number of works âERPÁNO / money used

1998 24 4 794

1999 58 7 955

2000 80 6 071

2001 108 6 351

2002 25 965

2003 7 1 628

Tabulka 27: Pfiehled ãerpání prostfiedkÛ „Programu péãe o krajinu" MÎP (tis. Kã)
Use of means from the „Landscape Management Programme" of the Ministry of the Environment (thousand CZK)

NaplÀování vefiejného zájmu
Provision of public interest
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Nejv˘znamnûj‰í akcí bylo pokraãování obnovy odvodÀovacího systému Písteckého
lesa na LS Litomûfiice (III. etapa – 525 tis. Kã). Vût‰ina zb˘vajících prostfiedkÛ byla
pouÏita na umûlé zvy‰ování podílu listnáãÛ a jedle ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích.

Kromû v˘‰e uvedeného byla rovnûÏ (v souladu se zákonem 114/1992 Sb. a s poky-
ny k ãerpání prostfiedkÛ z PPK) vyuÏívána alternativa, kdy Ïadatelem o finanãní 
pfiíspûvek byly námi povûfiené subjekty, pfiedev‰ím Správa CHKO âR. Obdobnû byly
vyuÏity prostfiedky z „Programu stabilizace lesa v Jizersk˘ch horách a na Je‰tûdu".

Z prostfiedkÛ Státního fondu Ïivotního prostfiedí LâR ãerpaly na obnovu zámeckého
parku na Konopi‰ti celkem 2 272 tis. Kã.

NaplÀování vefiejného zájmu
Provision of public interest
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Investiãní v˘stavba
a vodní hospodáfiství 
Investment and water management

Investiãní ãinnost v roce 2003 probûhla bez podstatn˘ch v˘kyvÛ a podle ãasového
harmonogramu. Kladem roku 2003 byla urychlená sanace povodÀov˘ch ‰kod, pfii-
ãemÏ dosavadní prÛbûh naznaãuje, Ïe vût‰ina ‰kod z roku 2002 byla odstranûna
a nestane se tak omezujícím faktorem pfií‰tích let. Mimo oblastní správy tokÛ urãit˘
objem nerealizovan˘ch prací na odstranûní povodÀov˘ch ‰kod na rok 2004 vykazo-
val pouze oblastní inspektorát Teplice. 

Objem celkov˘ch vloÏen˘ch investiãních prostfiedkÛ dosáhl v roce 2003 hodnoty
796,713 mil. Kã. Vlastní zdroje z tohoto objemu pfiedstavovaly 629,188 mil. Kã
(tj. 79,0 % ), zdroje z rozpoãtu státu (MZe âR a MÎP âR) ãinily 167,525 mil. Kã
(21,0 %) a vlastní zdroje na vyrovnání spoluvlastnick˘ch podílÛ (v min. létech vyka-
zované jako jiné zdroje) byly realizovány v hodnotû 11,520 mil. Kã.

PouÏité finanãní zdroje – investiãního charakteru, získané v roce 2003 ze státního roz-
poãtu (náhrady, podpory, revitalizace, Solidarita) – v celkové v˘‰i 167,525 mil. Kã byly
pouÏity pfieváÏnû na úhradu investiãních akcí hrazení bystfiin, protierozních a protipo-
vodÀov˘ch opatfiení, které investorsky zaji‰Èovaly OST LâR, a to ve v˘‰i 146,844 mil. Kã
(87,7 %), na ostatní vodní hospodáfiství (retenãní vodní nádrÏe, sanace erozních r˘h,
odvodnûní lesních pÛd apod. u LS a LZ) v hodnotû 2,017 mil. Kã (tj. 1,2 %), na doprav-
ní zpfiístupnûní v oblastech eroznû ohroÏen˘ch z hlediska ochrany pÛdy, vody a vod-
ního reÏimu a na ostatní v˘‰e nezahrnuté dotované akce 1,272 mil. Kã (0,7 %). Na
tvorbu lesních hospodáfisk˘ch plánÛ bylo vynaloÏeno 17,392 mil. Kã (10,4 %).

Z celkového objemu investic 796,713 mil. Kã ãinily prostfiedky pouÏité na pofiízení
hmotného dlouhodobého majetku 709,442 mil. Kã (89,0 %) a na pofiízení nehmot-
ného dlouhodobého majetku bylo vynaloÏeno 87,271 mil. Kã (11,0 %).

U nehmotn˘ch investic (87,271 mil. Kã) nejvût‰í objem – 58,887 mil. Kã (67,5 %)
pfiedstavovaly náklady na zpracování LHP (dotované ze státního rozpoãtu ãástkou
17,392 mil. Kã). Softwarové vybavení bylo zakoupeno v hodnotû 14,297 mil. Kã 
(16,4 %), technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku pfiedstavovalo
hodnotu 4,351 mil. Kã (5,0 %) a ostatní nehmotn˘ dlouhodob˘ majetek 9,736 mil. Kã
(11,1 %). Podrobn˘ rozbor investiãní v˘stavby pfiiná‰ejí tabulky.

Z prostfiedkÛ pouÏit˘ch na pofiízení hmotn˘ch investic (709,442 mil. Kã) bylo na sta-
vební práce vynaloÏeno 569,846 mil. Kã, (coÏ pfiedstavuje 80,3 %), na pofiízení strojÛ
a zafiízení zahrnut˘ch a nezahrnut˘ch do rozpoãtu staveb 72,554 mil. Kã (10,3 %) 
– z toho DHM (drobn˘ hmotn˘ majetek) ve v˘‰i 13,945 mil. Kã. Finanãní prostfiedky
pouÏité na nákup pozemkÛ a ostatních náleÏitostí, souvisejících s investiãní v˘stavbou
nebo arondací lesních komplexÛ, pfiedstavovaly 67,042 mil. Kã (9,4 %). V˘‰e vloÏen˘ch
prostfiedkÛ na nákup pozemkÛ vykazuje opût podstatn˘ nárÛst vÛãi minulému období.
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Nové investiãní akce vãetnû nákupu pozemkÛ a DHM pfiedstavují objem 498,4 mil. Kã
a tvofií více neÏ 62,5 % z celkového objemu investic. Tento pomûr mezi nov˘mi 
akcemi a zhodnocen˘m dlouhodob˘m majetkem zÛstává bûhem posledních pûti let
prakticky nezmûnûn. Tak jako v pfiedcházejících letech lze i v r. 2003 konstatovat, 
Ïe v podstatû nebyl uskuteãnûn nákup opotfiebovan˘ch strojÛ a zafiízení. 

Z novû realizovan˘ch staveb lze u administrativnû správních budov jmenovat zejména
dokonãení sídla LS Hluboká nad Vltavou a rekonstrukce sídla LS Fren‰tát pod Rad-
ho‰tem. Dále bylo dokonãeno provozní zafiízení Stfiíbrná na LS Kraslice. Pfied dokon-
ãením jsou objekty sídla KI Liberec a LS Je‰tûd. Probíhá rekonstrukce LS TfieboÀ. Ve fázi
projekãní pfiípravy jsou objekty sídla KI PlzeÀ, LS Ti‰nov a LS âeská Lípa, dvojrevíru
Vy‰‰í Brod, dvojrevíru Hor‰ovsk˘ T̆ n, dvojrevíru Franti‰kovy Láznû, revíru Petrovice u LS
âeská Lípa a revíru Choustníkovo Hradi‰tû u LS DvÛr Králové. U lesní dopravní sítû byla
v r. 2003 realizována fiada akcí, která umoÏní snadnûj‰í zpfiístupnûní porostÛ k zabez-
peãení likvidace kÛrovcové a vûtrné kalamity. Z nejv˘znamnûj‰ích akcí lze jmenovat
zejména LC Obvodovou, LC K hájence – V. Polom, LC Jestfiábí, LC Kluãkov˘, LC Poãá-
teckou, LC Mik‰ín, LC Jelení Járek, LC Bofiinu, LC Mariánskou studánku, LC Herberste-
in, LC Babylonskou, LC Vitriolku, LC Zámeckou, LC Chlustov, LC K Pion˘ráku a dal‰í.

V rámci investiãní v˘stavby probûhla v roce 2003 dal‰í etapa celospoleãenského
„Programu 2000". Z investiãních prostfiedkÛ bylo vyãerpáno celkem 7,742 mil. Kã.
Souãasnû byly pouÏity také prostfiedky provozní v hodnotû 18,100 mil. Kã. Celkovû
bylo tedy vyãerpáno v rámci „ P 2000" 25,842 mil. Kã.

v mil. Kã %

investice celkem / total investment 796,713 100,0

z toho hmotné / of that tangible 709,442 89,0

nehmotné / intangible 87,271 11,0

Tabulka 28: investice celkem
Total investment

v mil. Kã %

zdroje celkem / sources total 796,713 100,0

z toho z vlastních zdrojÛ / from own sources 629,188 79,0

z rozpoãtu státu / from state budget 167,525 21,0

z jin˘ch zdrojÛ / from other sources 0 0

Tabulka 29: zdroje financování
Financial sources

v mil. Kã %

celkem / total 709,442 100,0

z toho LZ+SZ 121,783 17,2

LS 315,574 44,5

OST 237,137 33,4

OI+¤ LâR 34,948 4,9

Tabulka 30: hmotné investice podle druhu organizaãních jednotek 
Tangible investment by types of organisational units

Investiãní v˘stavba a vodní hospodáfiství 
Investment and water management
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v mil. Kã %

celkem hmotné investice / total 709,442 100,0

z toho stavební invest. nové / new construction investment 359,520 50,7

stroje a zafiízení nové / machinery and equipment 71,770 10,1

pozemky / lands 67,042 9,5

stavební inv. opotfiebené / construction investment - used 0,844 0,1

stroje a zafiízení opotfiebené / machinery and equipment - used 0,219 0

technické zhodnocení staveb / technical evaluation - construction 209,482 29,5

techn. zhodnocení strojÛ a zafi. / technical evaluation - machinery 0,565 0,1

ostatní / other 0 0

Tabulka 31: hmotné investice podle druhu uÏití 
Tangible investment

v mil. Kã %

celkem / total 569,846 100,0

z toho bytová v˘stavba, lesovny / housing and hunting construction 63,278 11,1

správní a provozní budovy / administrative and functional buildings 53,016 9,3

lesní cesty vãetnû b˘v. sváÏnic / forest roads and slope roads 156,504 27,5

hrazení bystfiin a OLP / torrent control and water construction 245,910 43,1

ostatní stavby / other buildings 51,138 9,0

Tabulka 32: struktura stavebních prací
Construction works

v mil. Kã %

celkem / total 72,554 100,0

odvozní soupravy / lorry-plus-trailer unit 9,414 13,0

nákladní auta –sólo / lorry 6,338 8,6

osobní auta terénní / land rover 7,420 10,3

osobní auta silniãní / personal motor car 12,332 17,0

speciální lesnická technika / special forestry technique 0,199 0,3

traktory vã. lesnick˘ch nástaveb / tractors including forestry bodies 7,044 9,7

pfiívûsy a návûsy / trailers, semi-trailers 2,346 3,4

zemûdûlské stroje / agriculture machines 2,052 2,8

nakladaãe / loaders 0,305 0,4

v˘poãetní technika vã. tiskáren / computer technique incl. printers 15,174 20,8

kopírovací stroje / copying equipment 2,163 3,0

telekomunikaãní technika / telecommunication technique 0,163 0,2

elektrotechnické zabezpeãení staveb / electronic security of buildings 0,423 0,7

dfievo a kovoobrábûcí stroje / wood- and metalworking machines 0,375 0,4

manipulaãní a expediãní linky / cross-cutting line 0 0

televizory, foto, video / TV, foto, video 0,006 0

mrazírenská technologie / freezers 0,016 0

ostatní jinde neuvedené stroje / other machines 6,784 9,4

Tabulka 33: stroje a zafiízení
Machinery and equipment
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Vodní hospodáfiství
v roce 2003
Water management

LâR je svûfieno do správy cca 19,5 tis. km drobn˘ch vodních tokÛ. PfieváÏná vût‰ina
se nachází v horních ãástech povodí, pramenn˘ch oblastech a oblastech s vy‰‰ím
podílem lesnatosti. LâR spravují bystfiinné toky i mimo pozemky urãené k plnûní
funkcí lesa, protoÏe pfii péãi o ucelená povodí vodních tokÛ protékají zemûdûlskou
krajinou a intravilány obcí. Správu vodních tokÛ zaji‰Èovalo celkovû 70 pracovníkÛ na
sedmi oblastních správách tokÛ: Fr˘dek-Místek, Brno, Hradec Králové, Bene‰ov,
PlzeÀ, Teplice a novû zfiízené správû se sídlem ve Vsetínû.

Náplní roku 2003 bylo pfiedev‰ím odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku 1997
a 2002 a dále realizace preventivních opatfiení. Z vût‰ích akcí lze zejména jmenovat
napfi. dokonãení opravy Ole‰nice – hraniãního toku s Polskou republikou, âerven˘ p.
– ·umpersko, Kotelnice a MatulákÛv p. – Beskydy, Vrchovi‰tní a Bystr˘ potok v Jese-
níkách, akci Hodonínka ve ·tûpánovû na Vysoãinû, Jamensk˘ a Tûchonínsk˘ p. v Orlic-
k˘ch horách, Sudovick˘ p. a PodluÏsk˘ p. ve Stfiedních âechách, Jedlová a Poustka
v Kru‰n˘ch horách, Romanovsk˘ p. a V‰eminka ve Zlínském kraji. 

Zv˘‰ené prÛtoky byly zaznamenány pouze lokálnû v mûsíci kvûtnu v oblasti Jihlavy,
Blanska a Brna-venkova, jinak celkovû na sráÏky velmi chud˘ rok zpÛsobil vyschnutí
fiady tokÛ.

Realizovaná opatfiení byla financována z vlastních zdrojÛ, z úvûru EIB – program pro-
tipovodÀové prevence a sanace ‰kod zpÛsobené povodní v roce 2002 a z rozpoãtu
státu – sanace ‰kod zpÛsoben˘ch povodní v roce 1997 a opatfiení provádûná ve
vefiejném zájmu  prostfiednictvím § 35 lesního zákona. 

Z celkov˘ch finanãních v˘dajÛ LâR do vodního hospodáfiství ve v˘‰i 482,1 mil. Kã 
ãinily v˘daje investiãního charakteru 245,9 mil. Kã. Z tohoto objemu pfiedstavují 
97,0 mil. Kã vlastní prostfiedky. Investice LâR byly zamûfieny na preventivní opatfiení
a zejména na v˘stavbu a rekonstrukci objektÛ hrazení bystfiin v oblastech zasaÏen˘ch
povodnûmi. Opatfiení jsou realizována pfieváÏnû za úãelem vytvofiení retenãních pro-
storÛ pro zachycení splavenin, stabilizace podélného sklonu tokÛ pfiíãn˘mi objekty
a zaji‰tûní protipovodÀové ochrany zv˘‰ením kapacity koryt vodních tokÛ. Na opravu
a údrÏbu základních prostfiedkÛ hrazení bystfiin a dal‰ích vodních dûl ve správû LâR
bylo vyuÏito 236,2 mil. Kã, z toho z vlastních prostfiedkÛ 200,3 mil. Kã. V uveden˘ch
objemech jsou zahrnuty také náklady na opravu a údrÏbu melioraãních sítí a vodních
nádrÏí provádûnou pfiíslu‰n˘mi lesními správami a závody.

Nejv˘znamnûj‰í náplní ãinnosti LâR na úseku vodního hospodáfiství byla sanace
povodÀov˘ch ‰kod. Jednalo se pfiedev‰ím o zv˘‰ení kapacity koryt, odstraÀování
náplavÛ a opravy opûrn˘ch zdí, dlaÏeb, pfiíãn˘ch objektÛ a pfiehráÏek. Na odstranûní
povodÀov˘ch ‰kod bylo celkovû vynaloÏeno 120,2 mil. Kã, z toho z vlastních 
prostfiedkÛ 96,6 mil. Kã.

VLASTNÍ ZDROJE DOTACE Z TOHO POVOD≈OVÉ ·KODY
CELKEM CELKEM DOTACE VLASTNÍ ZDROJE

own sources - total subsidies – total of that flood damages
subsidies own sources

investice / investment 97,0 148,9 12,4 24,1

neinvestice / non-investment 200,3 35,9 11,2 72,5

celkem / total 297,3 184,8 23,6 96,6

Tabulka 34: struktura financování vodního hospodáfiství v roce 2003 (v mil. Kã, úplné náklady)
Structure of financing of water management in 2003 (mil. CZK)

Investiãní v˘stavba a vodní hospodáfiství 
Investment and water management
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Investiãní v˘stavba a vodní hospodáfiství 
Investment and water management
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Obnova vlastnick˘ch
a uÏivatelsk˘ch 
vztahÛ 
Restitution

Do 31. 12. 2003 bylo pfii obnovû vlastnick˘ch práv na základû zákona ã. 229/1991 Sb.
o úpravû vlastnick˘ch vztahÛ k pÛdû a jinému zemûdûlskému majetku ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ uplatnûno u LâR, jakoÏto povinné osoby, celkem 50 894 pfiípa-
dÛ k vydání (cca 359,3 tis. ha pozemkÛ). Pravomocn˘m rozhodnutím pozemkov˘ch
úfiadÛ nebo soudÛ bylo dokonãeno 92,2 % pfiípadÛ (46 905) s v˘mûrou 296,1 tis. ha
(82,4 %) z uplatnûn˘ch nárokÛ. PfievaÏují rozhodnutí o vydání nemovitostí bez pfied-
chozí dohody oprávnûné osoby s povinnou osobou, neboÈ nároky byly uplatnûny
ãasto pouze u pozemkov˘ch úfiadÛ a v˘zva k vydání nebyla LâR doruãena. U vût‰ích
majetkÛ a právnû komplikovan˘ch pfiípadÛ pak rozhodují o oprávnûnosti restituãních
nárokÛ v odvolacím fiízení i mimo nûj pfieváÏnû soudy. 

Po zániku uÏívacích práv podle ustanovení § 22 zákona ã. 229/1991 Sb. ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ byl vlastníkÛm lesních pozemkÛ k 31. 12. 2003 ukonãen nájem-
ní vztah v 137 579 pfiípadech (137,6 tis. ha), coÏ pfiedstavuje 99,4 % z celkového
poãtu doloÏeného vlastnictví. Ukonãení nájemního vztahu ãasto komplikuje skuteã-
nost, Ïe není ukonãeno dûdické fiízení po pÛvodním vlastníku nemovitostí nebo lesní
pozemky nebyly do pozÛstalosti zahrnuty. 

Podle zákona ã. 172/1991 Sb. o pfiechodu nûkter˘ch vûcí z majetku âR do vlastnictví
obcí ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ byl obcemi doloÏen v 6 225 pfiípadech pfiechod
405,6 tis. ha pozemkÛ. Z toho bylo jiÏ obcím fyzicky pfiedáno v 6 018 pfiípadech cel-
kem 397,4 tis. ha. Po novelizaci zákonem ã. 277/2002 Sb. s úãinností od 27. 6. 2002
byl v 47 pfiípadech pfiedán obcím i majetek o v˘mûfie 3 403 ha, kter˘ pÛvodnû vlast-
nila lesní druÏstva obcí. Celkem tak vãetnû pfievodÛ podle dfiívûj‰í právní úpravy obce
získaly zpût majetky b˘val˘ch lesních druÏstev obcí o celkové v˘mûfie 29,2 tis. ha.
Soudní spory typu urãovacích Ïalob jsou vedeny s obcemi zcela ojedinûle.

V otázce tzv. církevního majetku, tj. majetku, jehoÏ pÛvodními vlastníky byly církve,
náboÏenské fiády a kongregace, nedo‰lo v roce 2003 k Ïádné zmûnû. I nadále je tento
majetek podle ustanovení § 29 zákona ã. 229/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ „blokován" do pfiijetí zvlá‰tní právní úpravy a nelze jej z vlastnictví âeské republi-
ky pfievádût.

LâR podle ãásti první zákona ã. 212/2000 Sb. o zmírnûní nûkter˘ch majetkov˘ch kfiivd
zpÛsoben˘ch holocaustem v platném znûní dosud ve tfiech pfiípadech pfievedly podle
jednotliv˘ch vládních nafiízení Ïidovsk˘m obcím majetek, kter˘ pozbyly v tzv. období
nesvobody.

Celkem LâR uzavfiely dohody o poskytnutí restituãních náhrad podle zákona 
ã. 229/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ v 9 298 pfiípadech, které odpovídají
347,5 mil. Kã. Z toho jiÏ byly náhrady s pfievaÏující formou finanãního plnûní 
v 9 008 pfiípadech s objemem 340,4 mil. Kã oprávnûn˘m osobám poskytnuty.

Na základû Smlouvy o spolupráci pfii vypofiádání restituãních nárokÛ s Pozemkov˘m
fondem âR realizují LâR uspokojování nárokÛ oprávnûn˘ch osob na poskytnutí
náhrad za nevydané lesní pozemky (§ 11 odst. 2 zák. ã. 229/1991 Sb. v plat. znûní).
Dosud bylo v 43 pfiípadech pfievedeno k nárokÛm ve v˘‰i 5 654 tis. Kã celkem
111,8 ha náhradních lesních pozemkÛ.
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Komentáfi: Údaje pouÏité v tabulce jsou kumulativním souãtem v‰ech pfiípadÛ fie‰en˘ch podle

zák. 229/1991 Sb. v platném znûní (dále jen zákon), tedy jak obnova vlastnick˘ch práv podle

druhé ãásti zákona, tak obnova uÏívacích práv podle § 22 zákona a dále i nûkolika pfiípadÛ

podan˘ch urãovacích Ïalob na urãení vlastnického práva pro neplatnost ãi neoprávnûnost kon-

fiskace po 2. svûtové válce uplatnûn˘ch mimo lhÛty dané zákonem. KaÏdoroãní nárÛst uplat-

nûné v˘mûry, ale zejména poãtu uplatnûn˘ch pfiípadÛ, je dán tím, Ïe mnohdy oprávnûné osoby

nepodaly ve lhÛtû v˘zvy k vydání nemovitostí a o uplatnûném restituãním nároku se mnohdy

dozvídáme aÏ po probûhnuv‰ím fiízení o vydání a rozhodnutí pozemkového úfiadu podle § 9

odst. 4 zákona a dále postupn˘m dokládáním vlastnictví fyzick˘ch osob po obnovû uÏívacích

práv podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona. Nejsou v˘jimkou pfiípady, kdy se takoví vlastníci 

lesních pozemkÛ objeví teprve po obnovû katastrálního operátu v souvislosti s digitalizací 

souboru geodetick˘ch informací KN.

fie‰ení v letech / Solution in year vyfiízené Ïádosti / requests solved pfiedané pozemky v ha / returned area

1993 89 230 318 395

1994 114 556 375 894

1995 126 886 397 673

1996 137 264 411 207

1997 145 073 421 082

1998 153 291 430 659

1999 165 217 444 259

2000 172 337 450 099

2001 178 378 461 344

2002 181 303 464 946

2003 184 484 469 960

Tabulka 35: Postup obnovy vlastnick˘ch a uÏívacích práv k 31. 12. 2003
The progress of property rights renewal and user rights renewal
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Graf: Postup obnovy vlastnick˘ch a uÏívacích práv k 31. 12. 2003 (poãet pfiípadÛ)
The progress of property rights renewal and user rights renewal (number of cases)
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Graf: Postup obnovy vlastnick˘ch a uÏívacích práv k 31. 12. 2003 (v˘mûra v ha)
The progress of property rights renewal and user rights renewal (area in ha)

1993    1994      1995     1996    1997     1998     1999     2000     2001     2002     2003

ROK / YEAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

pfiípady / cases 4 625 4 852 4 997 5 298 5 607 5 850 6 018

ha 326 159 335 476 337 353 358 853 379 843 390 981 397 400

Tabulka 36: Postup fyzického pfiedávání lesního majetku obcím
Transfer of forest property to communities and its progress
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Majetek
Asset

K 31. 12. 2003 mûla aktiva LâR hodnotu 65,9 mld. Kã. Dlouhodob˘ majetek dosaho-
val hodnoty 61,2 mld. Kã, z toho 53,3 mld. Kã tvofiila hodnota pozemkÛ, pfieváÏnû les-
ních. Hodnota v‰ech pozemkÛ se zv˘‰ila o 169 mil. Kã. Jejich podíl na celkové bilanã-
ní sumû mírnû vzrostl a k 31. 12. 2003 ãinil 81,0 % (v roce 2002 80,8 %, v roce 1995
86,4 %). Celková bilanãní suma podniku se zv˘‰ila o 53 mil. Kã (tj. 0,1 %); bilanãní
suma oãi‰tûná o hodnotu pozemkÛ v roce 2003 poklesla o 115 mil. Kã, tj. o 1,0 %.

ROK / YEAR 2001 2002 2003

bilanãní suma / equity value 65 640 65 801 65 854

hodnota lesních pozemkÛ / value of forest land 52 744 52 115 52 110

bilanãní suma bez lesních pozemkÛ / equity value without forest land 12 896 13 686 13 744

Tabulka 37: bilanãní suma (mil. Kã)
Equity value (mil. CZK)

ROK / YEAR 2001 2002 2003

AKTIVA celkem / total assets 12 896 13 686 13 744

dlouhodob˘ majetek / long term assets 8 183 8 400 9 118

zásoby / reserves 152 164 148

pohledávky / debts 1 169 1 286 1 236

finanãní majetek / current liquid assets 3 339 3 792 3 158

ãasové rozli‰ení / accruals 53 44 84

Tabulka 38: struktura aktiv k 31. 12. 2003 bez lesních pozemkÛ (mil. Kã)
Structure of assets without forest land (mil. CZK)

ROK / YEAR 2001 2002 2003

PASIVA celkem / total liabilities 12 896 13 686 13 744

základní kapitál / basic capital 5 816 5 905 7 882

kapitálové fondy / other capital funds 685 656 593

fondy ze zisku, nerozdûlen˘ zisk / profit funds 3 305 3 573 1 894

rezervy / reserves 2 496 2 562 2 663

závazky / obligations 533 893 617

ãasové rozli‰ení / accruals 61 97 95

Tabulka 39: struktura pasiv k 31. 12. 2003 bez lesních pozemkÛ (mil. Kã)
Structure of liabilities without forest land (mil. CZK)
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ROK / YEAR 2001 2002 2003 03 – 02 %

AKTIVA CELKEM / total assets 65 640 65 801 65 854 53 0,1 

DLOUHODOB¯ majetek / long-term assets 60 926 60 515 61 228 713 1,2 

nehmotn˘ DM – netto / intangible fixed assets 144 132 141 9 6,8 

hmotn˘ DM – netto / tangible fixed assets 60 532 60 166 60 380 214 0,4

- z toho pozemky / of taht land property 53 672 53 157 53 326 169 0,3

finanãní DM / current liquid assets – long-term 250 217 707 490 225,8 

OBùÎNÁ aktiva / current assets 4 660 5 242 4 542 -700 -13,4

zásoby / reserves 152 164 148 -16 -9,8

dlouhodobé pohledávky / long term debts 15 3 36 33 1100

krátkodobé pohledávky / short-term debts 1 154 1 283 1 200 -83 -6,5

finanãní majetek – krátkodob˘ 3 339 3 792 3 158 -634 -16,7
/ current liquid assets – short-term

âASOVÉ rozli‰ení / accruals 54 44 84 40 90,9

Tabulka 40: aktiva celkem (mil. Kã)
Total assets (mil. CZK)

meziroãní zmûna
year-on-year change

ROK / YEAR 2001 2002 2003 03 – 02 %

PASIVA CELKEM / total liabilities 65 640 65 801 65 854 53 0,1

VLASTNÍ kapitál / own capital 62 549 62 248 62 479 231 0,4

základní kapitál / basic capital 5 816 5 905 7 882 1 977 33,5

kapitálové fondy / capital funds 53 428 52 769 52 703 -66 -0,1

fondy ze zisku / funds from profit 2 710 3 292 1 744 -1 548 -47,0

HV bûÏného roku / economic result 595 282 150 -132 -46,8

CIZÍ zdroje / third party sources 3 029 3 455 3 280 -175 -5,1

rezervy / reserves 2 496 2 562 2 663 101 3,9

závazky / obligations 533 893 617 -276 -30,9

âASOVÉ rozli‰ení / accruals 62 98 95 -3 -3,1

Tabulka 41: pasiva celkem (mil. Kã)
Total liabilities (mil. CZK)

meziroãní zmûna
year-on-year change

V roce 2003 nedo‰lo k v˘raznûj‰ím zmûnám ve struktufie aktiv. Zv˘‰ení hodnoty dlou-
hodobého nehmotného majetku je zpÛsobeno zafiazením lesních hospodáfisk˘ch
plánÛ. Z dÛvodÛ nové strategie investování relativnû voln˘ch finanãních prostfiedkÛ
s dÛrazem na dlouhodobûj‰í drÏbu do‰lo k pfiesunu podílu mezi dlouhodob˘m
a krátkodob˘m finanãním majetkem. Do‰lo k nav˘‰ení hodnoty dlouhodob˘ch pohle-
dávek a k poklesu podílu krátkodob˘ch pohledávek. I pfies nezfieteln˘ nárÛst stále
pokraãuje mírná tendence sniÏování podílu pozemkÛ (restituce). 

Hodnota vlastního kapitálu se zv˘‰ila o 0,4 %. DÛvodem nav˘‰ení byla niÏ‰í hodno-
ta úbytkÛ (zejména z dÛvodÛ restitucí a náhrad a ãerpání fondÛ ze zisku) neÏ pfií-
rÛstkÛ (zejména vygenerovan˘ zisk). Nav˘‰ení základního kapitálu, resp. kmenového
jmûní je vztaÏeno ke sníÏení fondÛ ze zisku, kdy v roce 2003 do‰lo k ãerpání fondu
investiãního rozvoje (blíÏe ãást 9 Pfiílohy k roãní úãetní závûrce 2003). V roce 2003
do‰lo ke zv˘‰ení objemu rezerv, zejména pak rezervy na pûstební ãinnost o 3,9 %.
V roce 2003 se sníÏila celková v˘‰e závazkÛ.

Ekonomika 
Economy 
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Náklady
Costs

Oproti roku 2002 do‰lo k meziroãnímu poklesu nákladÛ o 11,4 %. V˘raznûj‰í pokles
zaznamenaly ostatní provozní náklady, a to z dÛvodÛ storna vût‰í ãásti penále vymû-
fieného FÚ Hradec Králové a zaúãtovaného v roce 2002 (blíÏe bod 6.a. Pfiílohy k roãní
úãetní závûrce 2003) a sníÏení splatné danû z pfiíjmÛ za rok 2003. Osobní náklady
vzrostly o 6,2 %. 

ROK / YEAR 2001 2002 2003 03 – 02 %

NÁKLADY CELKEM / total costs 11 686 6 469 5 733 -736 -11,4

náklady PROVOZNÍ ãinnosti / costs of running 4 827 5 570 5 014 -556 -10,0

náklady na prodané zboÏí / costs of sold goods 5 5 4 -1 -20,0

v˘robní spotfieba / production consumption 3 403 3 272 3 297 25 0,8

osobní náklady / personal costs 883 908 964 56 6,2

danû a poplatky / taxes and charges 133 130 136 6 4,6

odpisy DM / depreciation of fixed assets 391 416 398 -18 -4,3

zÛst. cena prodaného DM 21 32 49 17 53,1
/ residual value of sold fixed assets

zmûna stavu rezerv a opr. pol. -102 102 95 -7 -6,8
/ change in reserve state

ostatní provozní náklady / other working costs 93 705 71 -634 -89,9

náklady FINANâNÍ ãinnosti 6 611 628 683 55 8,8
/ costs of financial operations

MIMO¤ÁDNÉ náklady / extraordinary costs 1 12 0 -12 -100

daÀ z pfiíjmÛ / enterprise income tax 247 259 36 -223 -86,1

Tabulka 42: náklady celkem (mil. Kã)
Total costs (mil. CZK)

meziroãní zmûna
year-on-year change

2001 2002 2003 2001 2002 2003

pûstební ãinnost / silviculture 2 466 2 329 2 460 1 755 1 688 1 785

státní zakázky / state orders 115 93 116 82 67 39

myslivost / game management 161 134 122 115 97 89

semenáfiství / seed management 47 44 43 34 32 31

opravy cest a sváÏnic 729 677 642 519 491 466
/ repair of forest roads

pfiírÛstek rezerv / increase in reserves -102 71 -95 -73 52 -69

údrÏby DM 342 472 467 243 342 339
/ service of tangible fixed assets

v˘kup dfieva / timber purchase 22 17 17 15 12 12

tûÏební náklady / logging costs 854 889 883 608 644 641

dfievafiská v˘roba / wood production 60 43 37 43 31 27

Tabulka 43: úplné vlastní náklady
Total own costs

celkem mil. Kã Kã na 1 ha lesní pÛdy
total mil. CZK CZK per 1 ha of forest land

VZ_2003_DTP  6.9.2004  9:26  Stránka 50



V˘roãní zpráva LâR 2003

Annual report LâR 2003
51

2001 2002 2003 2001 2002 2003

celkem / total 1 852 1 703 1 794 1 318 1 234 1 301

obnova lesa / forest regeneration 536 477 498 381 346 361

péãe o kultury / care of young plantations 665 650 610 473 471 443

profiezávky / juvenile thinning 156 127 147 111 92 107

ochrana lesa / forest protection 48 50 144 34 37 104

hnojení a vápnûní / fertilisation and liming 42 16 17 30 12 12

jiná pûstební péãe / other silvicultural treatment 405 383 378 288 278 274

Tabulka 44: pfiímé náklady pûstební ãinnosti
Direct costs of silviculture

celkem mil. Kã Kã na 1 ha lesní pÛdy
total mil. CZK CZK per 1 ha of forest land

V˘nosy
Yields

Objem v˘nosÛ v roce 2003 poklesl meziroãnû o 12,9 %. Pokles provozních v˘nosÛ je
zpÛsoben pfiedev‰ím sníÏením realizaãních cen dfievní hmoty, coÏ se v roce 2003 pro-
jevilo v poklesu trÏeb z prodeje dfieva o 633,2 mil. Kã.

ROK / YEAR 2001 2002 2003 03 – 02 %

V¯NOSY CELKEM / total yields 12 281 6 751 5 883 -868 -12,9

v˘nosy z PROVOZNÍ ãinnosti 5 566 5 790 5 065 -725 -12,5
/ yields from running

trÏby z prodeje zboÏí / sales on goods 7 6 5 -1 -16,7

v˘roba / production 5 301 5 159 4 526 -633 -12,3

trÏby z prodeje DM a materiálu 52 136 136 0 0
/ sales on fixed ass. and mat.

ostatní provozní v˘nosy 206 489 398 -91 -18,6
/ other operating yields

v˘nosy z FINANâNÍ ãinnosti 6 710 944 815 -129 -13,7
/ yields on financial activity

trÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ 6 489 644 582 -62 -9,6
/ sales on securities

v˘nosové úroky / interest received 64 30 10 -20 -66,7

ostatní finanãní v˘nosy / other financ. yields 157 270 223 -47 -17,4

MIMO¤ÁDNÉ v˘nosy / extra yields 5 17 3 -14 -82,4

Tabulka 45: v˘nosy celkem (mil. Kã)
Total yields (mil. CZK)

meziroãní zmûna
year-on-year change

Ekonomika 
Economy 
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V˘sledky 
hospodafiení
Economic result

Celkové v˘sledky hospodafiení za rok 2003 jsou ovlivnûny propadem provozního v˘sled-
ku hospodafiení. Negativní vliv na provozní v˘sledek hospodafiení mûl pfiedev‰ím pokles
cen dfiíví, kter˘ i pfies nav˘‰ené tûÏby, pfiedev‰ím z dÛvodu likvidace kalamit z roku 2002,
znamenal znaãn˘ pokles trÏeb za dfievo. Na absolutní v˘‰i v˘sledku hospodafiení se nega-
tivnû promítlo i zv˘‰ení zákonn˘ch rezerv, a to jak rezervy na pûstební ãinnost, tak rezer-
vy na opravy. I pfies pokles v˘sledku hospodafiení po zdanûní témûfi o polovinu, byla
v roce 2003 ekonomická situace podniku stabilní a dal‰ím nav˘‰ením rezerv si podnik
vytvofiil vût‰í pol‰táfi pro pfieklenutí moÏn˘ch krizov˘ch projevÛ v budoucnosti. Na zákla-
dû pozitivních v˘sledkÛ hospodafiení a ekonomické situace byly podniku potfietí za
sebou pfiiznány nezávislou ratingovou agenturou CRA Rating Agency, a. s., nejvy‰‰í dosa-
Ïitelné hodnoty krátkodobého i dlouhodobého investiãního ratingu. 

Obchodní vztahy
Trade relations

Z celkové v˘mûry svûfien˘ch lesÛ obhospodafiovalo 7 % pût pfiímo fiízen˘ch lesních závo-
dÛ LâR a na zb˘vajících 93 % podnik lesnické ãinnosti zaji‰Èoval smluvnû, prostfiednic-
tvím privátních podnikatelsk˘ch subjektÛ zabezpeãujících komplexní dodávku lesnick˘ch
prací. Komplexní dodávka lesnick˘ch prací spoãívá v provádûní pûstebních ãinností
a nákupu dfiíví u pnû (tzv. lesnické ãinnosti). Dlouhodobé i roãní projekty lesnick˘ch 
ãinnosti zpracovává odborn˘ personál LâR, kter˘ také zadává a pfiebírá práce provedené
podnikatelsk˘mi subjekty. Obrat z tûchto ãinností tvofií rozhodující ãást ekonomiky LâR.

Se smluvními partnery uzavírají LâR obchodní smlouvy na provádûní pûstebních ãinnos-
tí a prodej a nákup dfiíví (tzv. komplexní dodávka lesnick˘ch ãinností). Obchodní smlou-
va se vÏdy vztahuje ke konkrétní smluvní územní jednotce. V lesích urãen˘ch k obhos-
podafiování prostfiednictvím smluvních dodavatelÛ bylo pro rok 2003 vyli‰eno 278 územ-
ních jednotek, na nichÏ pÛsobilo 107 podnikatelsk˘ch subjektÛ. K 1. 1. 2004 to bylo 280
územních jednotek se 105 smluvními dodavateli. Obchodní smlouvy se uzavírají obvy-
kle na dobu urãitou, zpravidla na období dvou let. V roce 1999 byl schválen návrh smlou-
vy na dobu neurãitou s dvouletou v˘povûdní lhÛtou. 

K 1. 1. 2003 bylo v platnosti 156 smluv na dobu neurãitou s dvouletou v˘povûdní lhÛ-
tou. K 1. 1. 2004 zÛstalo v platnosti 109 smluv na dobu neurãitou, u nichÏ smluvní part-
nefii pfiistoupili na zkrácení v˘povûdní lhÛty na 1 rok. Na 47 SÚJ akceptovali partnefii
zmûnu platnosti do 31. 12. 2005. V roce 2003 probûhlo 6 v˘bûrov˘ch fiízení na dodava-
tele lesnick˘ch ãinností na uzavfiení dvouleté obchodní smlouvy.

V roce 2003 LâR pokraãovaly v realizaci vlastní obchodní politiky na trhu se dfiívím. 
Podle postupnû novû uzavíran˘ch obchodních smluv pfiibliÏnû tfietinu vytûÏeného dfiíví
umisÈují na trhu prostfiednictvím Hradecké lesní a dfievafiské spoleãnosti, a. s, v níÏ LâR
k 31. 12. 2003 vlastní 50% majetkov˘ podíl. Objem takto obchodovaného dfiíví za rok
2003 ãinil 2,15 mil. m3.

ROK / YEAR 2001 2002 2003 03 – 02 %

HV za úãetní období 595 282 150 -132 -46,8
/ ER in accounting period

HV pfied zdanûním / ER before tax 842 541 186 -355 -65,6

provozní HV / operating ER 739 220 51 -169 -76,8

finanãní HV / financial ER 100 316 132 -184 -58,2

mimofiádn˘ HV / extraordinary ER 3 5 3 -2 -40,0

Tabulka 46: v˘sledky hospodafiení za úãetní období
Economic result (ER) in accounting period (mil. CZK)

meziroãní zmûna
year-on-year change

Ekonomika 
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Komunikace podniku
s vefiejností
Public presentation

V návaznosti na rámcovû schválenou podnikovou koncepci Public relations vedení
podniku odsouhlasilo zmûnu podnikového sloganu z „Lesy âeské republiky – lesy
pro tfietí tisíciletí" na „Lesy âeské republiky – vstupte bez klepání". Slogan nikdy
nepostihne úplnû v‰echno z ãinnosti firmy. Základním motivem pfii hledání nového
vyjádfiení principu komunikace podniku s vefiejností byla otevfienost, vstfiícnost, pfiá-
telskost. Proto je slogan zacílen pfiedev‰ím na nej‰ir‰í vefiejnost a není úzce odborn˘.
Koncipovali jsme jej jako pozvánku lidí do lesa. Toto je ostatnû trend takfika v‰ech
podnikÛ státních lesÛ v evropsk˘ch zemích. Napfiíklad finské státní lesy mají slogan:
„Vítejte ve Va‰em lese", nebo ‰védské státní lesy: „Otevfieno dennû". Zmûnu sloganu
jsme chápali také jako dÛleÏitou souãást na‰í pfiípravy na vstup do Evropské unie.

V roce 2003 podnik pfiipravil osm regionálních tiskov˘ch konferencí – 2x v Olomou-
ci, 2x v Hradci Králové, Ostravû, Brnû, âesk˘ch Budûjovicích a v Plzni. K tûmto akcím
podnik vydal 45 tiskov˘ch zpráv. 

V roce 2003 bylo o LâR ve sledovan˘ch zdrojích zvefiejnûno celkem 1929 zpráv.
Témûfi 80 % celkové publicity LesÛ âR vytvofiila regionální periodika, ve kter˘ch bylo
zvefiejnûno 1520 z celkového poãtu 1929 zpráv. Ve v‰eobecn˘ch, ekonomick˘ch
a politick˘ch titulech bylo vydáno 196 zpráv, TV a rozhlas uvefiejnily 143 pfiíspûvkÛ.
Situace je ov‰em jiná se zohlednûním ãtennosti a poslechovosti. První jsou v tomto
pfiípadû TV a rozhlas (173 585 tisíc), v‰eobecné, ekonomické a politické tituly jsou na
druhém místû (78 798 tisíc). Tfietí jsou regionální média (69 788 tisíc). 

Pracovníci LâR jsou citováni v 947 ãláncích, coÏ je 49 % celkové publicity. Nejvíce
ãlánkÛ, ve kter˘ch byli citováni pracovníci LâR, pfiinesla regionální média (750). Dru-
h˘m co do poãtu jsou v‰eobecné, ekonomické a politické tituly s poãtem 84 násle-
dované TV a rozhlasem (82) a bulvárním tiskem (31). Zhruba v 57 % pfiíspûvkÛ v TV
a rozhlase se objevil nûkter˘ z pracovníkÛ LâR a mohl tak ovlivnit publicitu podniku.
V regionálních médiích je tento podíl 49 %, a ve v‰eobecn˘ch, ekonomick˘ch a poli-
tick˘ch titulech (43 %).

Pfii zohlednûní ãtennosti pfiinesly nejvíce pfiíspûvkÛ s odkazy na pracovníky LesÛ âR
TV a rozhlas (dopad na 115 158 tisíc divákÛ/posluchaãÛ). Tentokrát jsou na druhém
místû v‰eobecné, ekonomické a politické tituly (38 918 tisíc ãtenáfiÛ) následované
regionálními periodiky (33 880 tisíc). Se zohlednûním sledovanosti je podíl pfiíspûv-
kÛ s odkazem na pracovníky LesÛ âR v TV a rozhlase je‰tû vût‰í, a to více neÏ 66 %
v‰ech osloven˘ch divákÛ. Zv˘‰il se také podíl ve v‰eobecn˘ch, ekonomick˘ch a poli-
tick˘ch titulech (49 %), nepatrnû niÏ‰í je v regionálních médiích (48,5 %).

V kaÏdém roce byl doposud pfiipravován a po ãtyfii mûsíce (kvûten, ãerven, záfií, fiíjen)
vysílán reklamní televizní spot. V roce 2003 podnik prezentoval touto formou svoji
ãinnost pfiedev‰ím pfii rozvíjení rekreaãních funkcí lesa s dÛrazem na zviditelnûní Pro-
gramu 2000 a jeho jednoznaãnou identifikaci s logem a znaãkou LâR. Televizní spot
se také stal komunikaãním nástrojem pro ‰iroké zavedení nového podnikového slo-
ganu „Lesy âeské republiky – vstupte bez klepání" do obecného povûdomí vefiej-
nosti.

DÛleÏit˘m nástrojem komunikace se ‰irokou vefiejností i odborníky je podnikov˘
mûsíãník Lesu zdar. Do pátého roãníku vstoupil projekt „Na‰e zelené bohatství",
nástûnn˘ kalendáfi LâR, kter˘ byl v roce 2003 vûnován javoru.

Dosavadní cílovou skupinou, na níÏ je zamûfiena kampaÀ LâR, jsou zejména 
dûti a mládeÏ. Nosnou ãástí osvûtového pÛsobení je spoleãn˘ projekt LâR 
a obãanského sdruÏení Tereza nazvan˘ „Les ve ‰kole – ‰kola v lese". S projektem
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v roce 2003 pracovalo 1 180 základních ‰kol. Aktivnû se také do nûj zapojilo 
36 lesních správ LâR. 

Pro zkvalitnûní komunikace s dûtmi je podnik zapojen do projektu ministerstva
zemûdûlství Lesní pedagogika, jehoÏ kursy v roce 2003 absolvovalo 16 pracovníkÛ.

Spolupráce se SdruÏením stfiedisek ekologické v˘chovy Pavuãina spoãívala v podpo-
fie v˘ukov˘ch programÛ o lese, které jsou urãeny dûtem matefisk˘ch a základních ‰kol.
Této formy komunikace se v roce 2003 zúãastnilo témûfi 20 000 dûtí. LâR rovnûÏ pod-
pofiily vybrané projekty stfiedisek ekologické v˘chovy, jejichÏ v˘stupy slouÏí ke zkvalit-
nûní v˘ukov˘ch programÛ o lese.

Dal‰í formou pÛsobení na dûti a mládeÏ v roce 2003 byla realizace sedmi DnÛ s LâR,
projektu, kter˘ se setkal s mimofiádn˘m ohlasem. Jednalo se o spoleãensko-sportov-
ní akce pro rodiny s dûtmi. Pro dûti zde byla pfiipravena stezka v lesích ve správû pod-
niku, kde plnily jednotlivé znalostní a sportovní disciplíny, které odpoledne vystfiída-
lo vyhlá‰ení hlavních cen a divadelní pfiedstavení.

LâR v roce 2003 pokraãovaly v aktivním zapojení do ãinnosti v˘boru ministerstva
zemûdûlství pro koordinaci pfiípravy Strategie komunikace odvûtví lesního hospodáfi-
ství s vefiejností. 

LâR byly v roce 2003 povûfieny uspofiádáním jiÏ Sedmé konference generálních fiedi-
telÛ stfiedoevropsk˘ch státních lesÛ. Konference se konala ve dnech 24. – 27. ãervna
v Hradci Králové. Zúãastnili se jí delegace podnikÛ státních lesÛ Polska, Rakouska,
Chorvatska, Rumunska, Slovenska, âeska a zástupce bavorského ministerstva zemû-
dûlství. Jednalo se o nejv˘znamnûj‰í lesnicko-spoleãenskou akci v âeské republice
v roce 2003. Pfiedmûtem jednání byly otázky spojené s problematikou vztahu stát-
ních lesÛ a vefiejnosti, vlivu Evropské unie na lesní hospodáfiství pfiistupujících zemí
a obchodní politiky státních lesÛ. Na závûr konference pfiijali zástupci zúãastnûn˘ch
zemí memorandum. 

Ve dnech 29. 5. – 1. 6. uspofiádaly LâR – lesní závod Konopi‰tû 36. F.I.T.A.S.C. Mist-
rovství Evropy v loveckém parkúru. Do hlavní soutûÏe se pfiihlásilo 534 závodníkÛ 
z 18 zemí, v kategoriích pro handicapované stfielce své mimofiádné v˘kony pfiedved-
lo 12 závodníkÛ z 5 zemí. 

Pro lesnickou vefiejnost LâR pfiipravily v konferenãním centru Silvia v Hradci Králové
semináfi o problematice pûstování javorÛ v regionech âeské republiky (11. záfií).

LâR také prezentovaly úroveÀ ãeského lesního hospodáfiství na v˘stavách Zemû Îivi-
telka v âesk˘ch Budûjovicích, Euroforest v Prachaticích a PragaAgro v Praze. Podnik
rovnûÏ vybudoval trvalé prezentaãní expozice na SL· Trutnov a v Lesnickém a mysli-
veckém muzeu na Ohradû.

V pátém roce platnosti smlouvy o spolupráci mezi LâR a âesk˘m svazem ochráncÛ
pfiírody (âSOP) dosáhla hodnota proveden˘ch prací v˘‰e 1 800 tis. Kã. Velmi dÛleÏi-
té bylo i prohloubení osobních kontaktÛ na úrovni lesních správ, lesních závodÛ
a základních organizací âSOP. Pokraãovala smluvní spolupráce s Klubem ãesk˘ch
turistÛ, Junákem a Ligou Lesní Moudrosti.

Podnik i v roce 2003 aktivnû rozvíjel projekt „ZalesÀování And", kter˘ s podporou
vlády a prostfiednictvím MZe âR pomáhá v zahraniãí prezentovat ãeské lesnictví. Byl
navázán smluvní vztah s lesnick˘mi institucemi v Ekvádoru, Kolumbii a Chile, v rámci
kterého je umoÏnûno skupinû specialistÛ fie‰it krajináfiské, lesnické a sociální problé-
my spojené s destrukcí pÛvodního lesa.

Komunikace podniku s vefiejností
Public presentation
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v tis. Kã

Reklama v médiích 18 500

Ediãní ãinnost 2 750

Z toho Lesu zdar 1 000

V˘roãní zpráva 150

Propagaãní tiskoviny 1 100

Videokazety a CD 500

Prezentace na v˘stavách 2 620

Trvalé expozice LâR 380

Reklamní pfiedmûty 1 900

Ples 850

Mistrovství Evropy v lov. parkúru 890

Sedmé setkání generálních fieditelÛ 480

Prezentace podniku na hromadn˘ch akcích pro vefiejnost 420

Lesnická osvûta dûtí a mládeÏe 2 000

Z toho Pavuãina – v˘chovné programy o lese 700

Pavuãina – projekty SEV 650

Semináfie pro pracovníky SEV 150

Tereza – Les ve ‰kole - ‰kola v lese 350

Den s LâR 150

Tiskové konference a tiskové zprávy 520

·kolení pro komunikaci s médii 140

Monitoring tisku 150

Mediální poradenství 1 920

PrÛzkumy vefiejného mínûní, anal˘zy tisku 570

Spolupráce s âSOP 2 000

Spolupráce s KâT 4 000

Spolupráce s Národním muzeem 800

CELKEM 40 090

Rozpoãet LâR na komunikaci s vefiejností v roce 2003
Budget of LâR for the communication with the public

Komunikace podniku s vefiejností
Public presentation
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Am 31.12. 2003 beendete der Staatsbetrieb Tschechische Staatsforste (weiter nur
LâR) das zwölfte Jahr seiner Existenz. In den Texten, Tabellen, Graphen und auf den
Illustrationsfotos werden in 12 Kapiteln dieses Jahresberichtes die Ergebnisse des
Jahres 2003 und auch eine langfristige Entwicklung des Unternehmens dokumenti-
ert.

Im einleitenden Kapitel wertet Herr Generaldirektor Dipl. Ing. Kamil Vysly‰el die Tätig-
keit des Unternehmens im Jahre 2003 aus einer allgemeinen Sicht. 

Das Kapitel „Grunddaten über das Unternehmen" enthält die wichtigsten Informati-
onen über den Sitz des Betriebes einschließlich Kontakte, Informationen über den
Begründer, den Gegenstand des Unternehmens, die statutarischen Organe und die
bedeutungsvollen legislativen Änderungen und Entscheidungen des Begründers.
Weiter werden hier bedeutende Würdigungen, die das Unternehmen im Jahre 2003
bekam, bekannt gemacht.

Das Kapitel „Ausgewählte Wirtschaftskennziffern" enthält einen Vergleich von Haupt-
wirtschaftsergebnissen des Unternehmens für den Zeitraum der letzten fünf Jahren.

Im Kapitel „Organisationsstruktur" wird den zusagenden Zustand der zwei-stufigen
Organisationsstruktur konstatiert. Die Teilrationalisierungsschritte die verwirklicht
wurden, haben das Ziel eine optimale Anzahl der Forstverwaltungen und Reviere in
Bezug auf die bewirtschaftete Fläche und Umfang der Forstaktivitäten zu erreichen.
Ein Teil der Organisationsstruktur ist auch Agentur für Walderneuerung (APOL) mit
ihrem Sitz in Teplice, die die Vorbereitung und Realisation der forstlich-ökologischen
Projekte besorgt, die im Rahmen von Projekt PHARE finanziert werden. Diese Agen-
tur gewährleistet auch sog. „Grant-Dienst der LâR", der 2002 gegründet wurde.

Das Kapitel „Personal" stellt eine mäßige Senkung der Personalzahl, Steigerung ihrer
Bildung, Steigerung des Nominal- (8,21%) und Reallohnes (8,1%) fest. Es bringt
auch Information über die Anzahl der Angestellten, die erfolgreich die Qualifikati-
onsprüfung „Fachforstwirt" abgelegt haben.

Das Kapitel „Waldbewirtschaftung" ist das umfangreichste. Es bringt eine Saatgutvor-
ratübersicht bei, wo eine ausreichende Menge vom Nadelholzartensaatgut mit der
Ausnahme von Tanne (einjähriger Vorrat) und unzureichender Buchesamenvorrat zu
sehen ist. Nach mehreren Jahren der ständigen Senkung der Blöße, kam es zu ihrer
unbedeutenden Erhöhung, die vor allem von der Windwurfkalamität am Ende Okto-
ber 2002 verursacht wurde (0,84% im Jahre 2003, 0,76% im Jahre 2002 und 0,75%
im Jahre 2001). Seit dem Jahre 1998 dauert der gewünschte Trend im Anteil der
Meliorationsbaumarten. Auch der gewünschte Anteil der Tanne in der Verjüngung
erhöht sich. Das Naturverjüngungswachstum in Höhe von 26,9% von erster Verjün-
gung bestätigt die Tendenz der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Innerhalb von LâR
wurde im Jahre 2003 7.435.000 m3 Holz genutzt und 11 513 ha Wald erneut. In dem
Forstschutz widmete man die Aufmerksamkeit wieder an den Fichtenborkenkäfer.
Insgesamt assanierte man 511.000 m3 des stehenden vom Borkenkäfer befallenden
Holzes, legte 91.300 m3 von Fangbäumen und installierte 25.900 Käferfänger. Im Erz-
gebirge wurde Luftkalkung auf der Fläche von 75 ha durchgeführt. In der Region von
Opava kam es im hohen Maß zum Fichtesterben, vor allem wegen der Überverme-
hrung vom Hallimasch. Man musste hier aus diesem Grund 93.000 m3 ernten. Was
Jagdwesen betrifft, die Reduktion des Schallenwildbestandes wurde weitergeführt.
Erhöhte Jagdpläne in Jagdrevieren von LâR wurden erfüllt. „Der Grant-Dienst der
LâR" hat den zweiten Jahr seiner Existenz hinter sich. Seine Aufgabe ist die Sicherung
der Agenda, die mit den von LâR vergebenen Forschungsprojekten verbunden ist,

Resümee
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und auch Kontrolle der Realisation dieser Projekte. Mit dieser Tätigkeit wurde die
Agentur für Walderneuerung beauftragt. Im Jahre 2003 wurden auf der Basis der
Ausschreibungen 11 Projekte vergeben in der Summe von 5,361 Mio. CZK.

Das Kapitel „Sicherung der Ziele des öffentlichen Interesses" macht uns mit Erfüllung
des Programms 2000 bekannt, das sich auch im Jahre 2003 an Erhöhung der Erho-
lungsfunktion des Waldbestandes orientierte. Man baute kleine Park- und Rastplätze
für Waldbesucher aus und führte Ausbau und Instandhaltung von Waldquellbrunnen
weiter. Um die Biodiversität der Waldökosysteme unterzustützen verbesserte man
die Nestbedingungen für Raubvögel, Eulen und Singvögel. Im Rahmen des Pro-
gramms 2000 renovierte man auch weitere Denkgebäude in den von LâR bewirts-
chafteten Wäldern. Nebenher nahm LâR auch in vom Staat durch Dotationen geför-
derten Programmen teil. Diese Programme dienen z.B. zur Unterstützung der bed-
rohten Tierarten, zur Revitalisierung der Flusssystemen und Landschaftspflege. 2003
investierte das Unternehmen 796,713 Mio. CZK in seine Entwicklung. Von 79,0%
wurden für die Investitionen die eigenen finanziellen Quellen benutzt. Finanzen aus
dem Staatsbudget wurden fast ausschließlich zur Finanzierung der Wildbachverbau-
ungstätigkeiten benutzt.

Das Kapitel „Restitutionen" stellt die Beendigung des Restitutionsprozesses fest. Es
betrifft das Waldeigentum von Privatpersonen, Städten, Dörfern und Eigentum der
Genossenschaften.

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.

On 31 December 2003 the enterprise Forests of the Czech Republic (hereafter as
LâR) concluded the twelfth year of its existence. In text, figures, graphs and in illust-
rative photos presented in this annual report there are in 12 chapters the results of
year 2003 and a long-term development of the enterprise documented.

In the opening chapter there the Director General Mr. Kamil Vysly‰el evaluates the
enterprise running in year 2003 from the general point of view.

The chapter "Basic data about the enterprise" includes the most important informa-
tion about the place of business including contacts, information about its founder,
line of business, statutory bodies and considerable legislative changes and decisions
of the founder. We can find here also significant evaluations of the enterprise, which
it obtained in 2003.

The chapter "Selected economic indicators" includes the comparison of main eco-
nomic results in the period of last five years. 

In the chapter "Organizational structure" there is the suitable state of two-level orga-
nizational structure intimated. Partial labour-saving steps realized in 2003 have the
aim to reach the optimal number of forest districts and ranger districts depending on
managed area and volume of forestry works. A part of the organizational structure is
also the Reforestation Agency (APOL) with its seat in Teplice. This Agency provides the
preparation and implementation of forest-ecological projects financed within the pro-
ject PHARE and provides so called Grant Service of LâR – newly established in 2002.

Summary
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The chapter "Employees" intimates a slight fall of employees amount, increase of
their education and increase of nominal (8,21%) and real wages (8,1%). It also
brings information on the amount of employees who have successfully passed the
qualification exam "Professional Forest Manager".

The chapter "Forest Management" is the most comprehensive one. It gives informa-
tion about stock of forest seed, sufficient amount of conifer seed with the exception
of fir (stock for one year) and insufficient reserve of beech seeds. After several years
of permanent decrease of clear cut area, there was its slight increase in last two years
caused above all by the gale disaster at the end of October 2002 (0,84% in 2003,
0,76% in 2002 and 0,75% in 2001). Since 1998 there has been a desired trend in
percentage of soil-improving species persisting. Also the desired percentage of fir in
the regeneration has been increasing in recent years. The increase of natural rege-
neration amounting to 26,9% at first regeneration confirms the tendency of sustai-
nable forest management. 7.435.000 m3 was harvested and 11.513 ha of forest were
regenerated in the frame of LâR in 2003. Forest protection targeted the eight-toot-
hed spruce bark beetle (Ips typographus) also in 2003. 511.000 m3 of standing wood
infested by bark beetles were sanitated, 91.300 m3 of trap trees were laid and 25.900
traps were installed. In Kru‰né hory there was the air liming carried out on the area
of 75 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 93.000 m3 had to be harves-
ted in this area.  In the matter of game management the reduction of hoofed game
stock continued. Increased game plans were fulfilled in hunting areas of LâR. Grant
Service of LâR finished the second year of its activity. Its task is to ensure the agen-
da connected with research projects ordered by LâR and check their realization. 
The Reforestation Agency has been put in charge with this service. In 2003 eleven
projects were ordered pursuant to the selection procedure in the amount 
of 5,361 Mio. CZK.

The chapter "Provision of public interest " informs about the fulfilment of Program-
me 2000 which was also in 2003 focused especially on enhancement of recreatio-
nal value of forest stands. Parking-sides and resting-places for forest visitors were
built up and also development and maintenance of forest wells continued. To impro-
ve the biological diversity of forest ecosystems the conditions for nesting of birds of
pray, owls and songbirds were being improved. Within the Programme 2000 further
memorable buildings in forests managed by LâR were repaired. Besides Programme
2000, LâR participated also in programmes supported by the state through subsidi-
es. These programmes serve e.g. for the support of endangered species, revitalisati-
on of watersheds and landscape care. Last year the enterprise invested to its own
development 796,713 Mio. CZK. 79% of these investments were covered from own
financial sources. Sources from the state budget were almost entirely used for finan-
cing of investments in torrent control.

The chapter "Restitution" informs about the finishing restitution process of forest pro-
perty to private persons, towns, villages and co-operatives of villages.

The chapter "Public presentation" introduces forms used at presentation of LâR. We
can also find a list of activities focused on forest enlightenment there. 
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AKTIVA CELKEM 75 253 520 -9 399 107 65 854 413 65 800 532 65 639 565

B. Dlouhodob˘ majetek 70 536 506 -9 308 398 61 228 108 60 514 663 60 925 586

B.I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 269 447 -128 414 141 033 132 024 143 563

B.I.3. Software 53 395 -27 994 25 401 23 449 24 581

B.I.4. Ocenitelná práva 159 -64 95 127

B.I.6. Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 142 746 -100 356 42 390 47 275 55 646

B.I.7. Nedok. dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 69 294 69 294 57 655 58 058

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek 3 853 3 853 3 518 5 278

B.II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 69 560 374 -9 179 984 60 380 390 60 165 931 60 532 436

B.II.1. Pozemky 53 326 162 53 326 162 53 157 245 53 672 073

B.II.2. Stavby 14 862 373 -8 428 808 6 433 565 6 389 993 6 324 019

B.II.3. Samostatné movité vûci a jejich soubory 948 706 -750 927 197 779 224 313 244 817

B.II.4. Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ 98 -51 47 54 67

B.II.5. Základní stádo a taÏná zvífiata 268 -198 70 92 111

B.II.6. Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 7 937 7 937 7 664 14 550

B.II.7. Nedok. dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 413 167 413 167 352 454 271 033

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek 1 663 1 663 34 116 5 766

B.III. Dlouhodob˘ finanãní majetek 706 685 706 685 216 708 249 587

B.III.1. Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách

B.III.2. Podíly v ú.j. pod podstatn˘m vlivem 101 153 101 153 100 153 100 154

B.III.3. Ostatní dlouh. cenné papíry a podíly 605 532 605 532 116 555 445

B.III.4. PÛjãky a úvûry podnikÛm ve skupinû

B.III.5. Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek 148 988

C. ObûÏná aktiva 4 633 050 -90 709 4 542 341 5 241 964 4 660 240

C.I. Zásoby 147 625 147 625 163 701 151 982

C.I.1. Materiál 69 021 69 021 74 511 61 097

C.I.2. Nedokonãená v˘roba a polotovary 55 395 55 395 64 331 64 051

C.I.3. V˘robky 20 031 20 031 21 710 24 305

C.I.4. Zvífiata 291 291 292 230

C.I.5. ZboÏí 2 605 2 605 2 857 2 294

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 282 282 5

C.II. Dlouhodobé pohledávky 36 417 36 417 3 005 15 194

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahÛ 36 417 36 417 3 005 15 194

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 290 765 -90 709 1 200 056 1 282 844 1 154 324

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahÛ 1 032 675 -90 709 941 966 1 211 538 1 054 373

C.III.3. Pohledávky za ú.j. pod podstatn˘m vlivem 1 800

C.III.4. Pohledávky za spoleã., ãl. dr. a úã. sdr. 6 6 9 3

C.III.5. Sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní

C.III.6. Stát - daÀové pohledávky 205 135 205 135 6 345 3 152

C.III.8. Dohadné úãty aktivní 7 073 7 073 2 282 6 644

C.III.9. Jiné pohledávky 45 876 45 876 62 670 88 352

C.IV. Finanãní majetek 3 158 243 3 158 243 3 792 414 3 338 740

C.IV.1. Peníze 2 532 2 532 3 313 3 334

C.IV.2. Úãty v bankách 162 731 162 731 156 397 1 682 647

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 2 992 980 2 992 980 3 632 704 1 652 759

C.IV.4. Pofiizovan˘ krátk. finanãní majetek

D.I. âasové rozli‰ení 83 964 83 964 43 905 53 739

D.I.1. Náklady pfií‰tích období 3 563 3 563 2 238 2 433

D.I.3 Pfiíjmy pfií‰tích období 80 401 80 401 41 667 45 879

Kursové rozdíly aktivní 5 427

Pfiíloha 1: Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. (v tis. Kã)
Appendix 1: Balance sheet in the whole range as at December 31, 2003 (in thous. CZK)

2003 brutto 2003 korekce 2003 netto 2002 netto 2001 netto

Pfiíloha 1 
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2003 2002 2001

PASIVA CELKEM 65 854 413 65 800 532 65 639 565

A. Vlastní kapitál 62 479 316 62 248 225 62 549 149

A.I. Základní kapitál 7 882 483 5 905 117 5 816 149

A.I.1. Kmenové jmûní zapsané 5 818 759 5 818 759 5 816 149

A.I.1. Kmenové jmûní nezapsané 2 063 724 86 358

A.II. Kapitálové fondy 52 702 757 52 769 543 53 428 884

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 52 695 064 52 769 543 53 428 884

A.II.3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku 7 693

A.III. Fondy ze zisku 1 744 192 3 291 966 2 709 589

A.III.1. Zákonn˘ rezervní fond 1 251 283 1 251 283 1 251 283

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 492 909 2 040 683 1 458 306

A.V. V˘sledek hospodafiení bûÏného úãet. období 149 884 281 599 594 527

B. Cizí zdroje 3 279 675 3 454 815 3 029 406

B.I. Rezervy 2 662 562 2 562 142 2 496 168

B.I.1. Rezervy podle zvl. právních pfiedpisÛ 2 662 562 2 465 668 2 394 267

B.I.4. Ostatní rezervy 96 474 96 474

Rezervy na kursové ztráty 5 427

B.II. Dlouhodobé závazky 93 592 90 288 83 115

B.II.10. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 93 592 90 288 83 115

B.III. Krátkodobé závazky 523 521 802 385 450 123

B.III.1. Závazky z obchodních vztahÛ 366 137 333 021 315 950

B.III.4. Závazky ke spoleã., ãl. dr. a úã. sdruÏení 54 28

B.III.5. Závazky k zamûstnancÛm 98 858 79 005 58 338

B.III.6. Závazky ze soc. zabezpeãení a zdr. poj. 28 538 27 572 25 478

B.III.7. Stát - daÀové závazky a dotace 23 071 355 009 39 699

B.III.10.Dohadné úãty pasivní 6 636 6 716 10 499

B.III.11. Jiné závazky 227 1 062 131

C.I. âasové rozli‰ení 95 422 97 492 61 010

C.I.1. V˘daje pfií‰tích období 48 538 65 152 34 759

C.I.2. V˘nosy pfií‰tích období 46 884 32 340 26 223

Kursové rozdíly pasivní 28

Pfiílohy
Appendixes
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2003 2002 2001

I. TrÏby za prodej zboÏí 5 221 5 666 6 536

A. Náklady vynaloÏené na prodej zboÏí 4 379 4 659 5 318

+ Obchodní marÏe 842 1 007 1 218

II. V˘roba 4 526 015 5 159 253 5 301 183

II.1. TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb 4 521 847 5 150 559 5 295 941

II.2. Zmûna stavu zásob vlastní ãinnosti -10 456 -1 939 -6 557

II.3. Aktivace 14 624 10 633 11 799

B. V˘konová spotfieba 3 296 531 3 272 058 3 403 430

B.1. Spotfieba materiálu a energie 262 298 267 386 288 764

B.2. SluÏby 3 034 233 3 004 672 3 114 666

+ Pfiidaná hodnota 1 230 326 1 888 202 1 898 971

C. Osobní náklady 963 522 907 927 883 003

C.1. Mzdové náklady 695 139 655 068 636 642

C.3. Náklady na sociální zabezpeãení a zdr. poji‰tûní 244 839 230 867 224 101

C.4. Sociální náklady 23 544 21 992 22 260

D. Danû a poplatky 135 513 130 338 133 464

E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 398 226 416 253 390 480

III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 135 620 135 519 51 976

F. ZÛst. cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 49 220 31 838 20 508

G. Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek v prov. oblasti 95 223 102 205 -112 678

IV. Ostatní provozní v˘nosy 397 775 489 729 186 827

H. Ostatní provozní náklady 71 509 705 301 84 319

* Provozní v˘sledek hospodafiení 50 508 219 588 738 678

VI. TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ 582 146 643 699 6 488 955

J. Prodané cenné papíry a podíly 572 884 604 175 6 564 450

VII. V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku 9 388 9 284 8 977

VII.1. V˘nosy z podílÛ v osobách pod podst. vlivem 473 346 72

VII.2. V˘nosy z ost. dlouh. cenn˘ch papírÛ a podílÛ

VII.3. V˘nosy z ostatního dl. finanãního majetku 8 915 8 938 8 905

VIII. V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku 180 449 78 894 90 186

K. Náklady z finanãního majetku 2

IX. V˘nosy z pfiecenûní majetkov˘ch cenn˘ch papírÛ 30 857 175 264

L. Náklady z pfiecenûní majetkov˘ch cenn˘ch papírÛ 105 335 6 759

M. Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek ve fin. oblasti -6 427 -18 733

X. V˘nosové úroky 9 847 29 811 64 327

N. Nákladové úroky 1 301 1 030 71

XI. Ostatní finanãní v˘nosy 2 903 944 21 200

O. Ostatní finanãní náklady 3 822 16 254 28 049

* Finanãní v˘sledek hospodafiení 132 246 316 105 99 808

Q. DaÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost 35 649 261 610 246 878

Q.1. - splatná 32 345 254 437 227 588

Q.2. - odloÏená 3 304 7 173 19 290

** V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost 147 105 274 083 591 608

XIII. Mimofiádné v˘nosy 2 767 16 849 5 265

R. Mimofiádné náklady -12 11 633 1 993

S. DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti -2 300 353

S.1. - splatná -2 300 353

S.2. - odloÏená

* Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení 2 779 7 516 2 919

*** V˘sledek hospodafiení za úãetní období 149 884 281 599 594 527

Pfiíloha 2: V˘kaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. (v tis. Kã)
Appendix 2: Profit and loss statement as at December 31, 2003 (in thous. CZK)

Pfiíloha 2 
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Pfiíloha 3: Pfiehled o penûÏních tocích k 31. 12. (v tis. Kã)
Appendix 3: Cash flow statement as at December 31, 2003 (in thous. CZK)

Oznaãení Text fiádek 2003 2002 2001

P. Stav penûÏních prostfiedkÛ na zaãátku období 01 159 710 1 685 981 136 996

PENùÎNÍ TOKY Z HLAVNÍ V¯DùLEâNÉ âINNOSTI (PROVOZNÍ âINNOST)

Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním 02 182 753 535 693 838 486

A.1. Úpravy o nepenûÏní operace 03 399 976 365 165 218 888

A.1.1. Odpisy stál˘ch aktiv s v˘jimkou zÛst. ceny prodan˘ch st.aktiv apod. 04 398 226 416 253 401 203

A.1.2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek a rezerv 05 95 222 83 144 -87 999

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv 06 -85 400 -105 797 -29 983

A.1.4. V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku (s v˘jimkou inv. spol. a fondÛ) 07 473 346 -77

A.1.5. Vyúãtované nákl. úroky s v˘jimkou kapitaliz. úrokÛ, vyúãt. v˘nos. úrok 08 -8 545 -28 781 -64 256

A.1.6. Pfiípadné opravy o ostatní nepenûÏní operace 09 0 0 0

A. * âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a zmûnami 10 582 729 900 858 1 057 374

A.2. Zmûny stavu nepenûÏních sloÏek pracovního kapitálu 11 100 886 -1 552 034 1 276 487

A.2.1. Zmûna stavu pohledávek a akt. ãas. rozl. a doh. poloÏek z provozní ãinnosti 12 -384 440 -100 230 2 275 261

A.2.2. Zmûna stavu závazkÛ a pasiv. ãas. rozl. a doh. poloÏek z provozní ãinnosti 13 -285 934 527 225 48 466

A.2.3. Zmûna stavu zásob 14 16 076 -11 718 -6 100

A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku 15 755 184 -1 967 311 -1 041 140

A. ** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn˘mi poloÏkami 16 683 615 -651 176 2 333 861

A.3. Vyplacené úroky s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ 17 -1 301 -1 030 -71

A.4. Pfiijaté úroky 18 9 847 29 811 64 327

A.5. Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost a za domûr.daÀ za min.období 19 -35 649 -261 610 -246 878

A.6. Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofi. úã.pfiípady - mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení 20 4 007 7 515 2 919

A.7. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku 21 -473 -346 77

A.*** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti 22 660 046 -876 836 2 154 235

PENùÎNÍ TOKY Z INVESTIâNÍ âINNOSTI

B.1. V˘daje spojené s nabytím stál˘ch aktiv 23 -764 609 -772 561 -616 502

B.2. Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv 24 124 619 133 419 42 045

B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám 25 0 0 0

B.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti 26 -639 990 -639 142 -574 457

PENùÎNÍ TOKY Z FINANâNÍCH âINNOSTÍ

C.1. Dopady zmûn dlouhodob˘ch, popfiípadû krátkodob˘ch závazkÛ 27 3 304 7 173 0

C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky 28 -17 807 -17 466 -30 793

C.2.1. Zv˘‰ení penûÏ. prostfi. a ekvivalentÛ z titulu zv˘‰ení základního kapitálu 29 -523 -5 316 -3 600

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

C.2.3. Dal‰í vklady spoleãníkÛ a akcionáfiÛ 31 0 0 0

C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky 32 0 0 0

C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondÛ 33 -17 284 -12 150 -27 193

C.2.6. Vyplacené dividendy ãi podíly na zisku, vã. zaplacené sráÏkové danû 34 0 0 0

C.*** âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti 35 -14 503 -10 293 -30 793

F. âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení penûÏních prostfiedkÛ 36 5 553 -1 526 271 1 548 985

R. Stav penûÏních prostfiedkÛ na konci období 37 165 263 159 710 1 685 981

S. Skuteãn˘ stav penûÏních prostfiedkÛ na konci období 38 165 263 159 710 1 685 981

R.-S. Rozdíl penûÏních prostfiedkÛ (v˘poãet - skuteãnost) 39 0 0 0

Pfiílohy
Appendixes
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Pfiíloha k roãní úãetní závûrce 2003
Appendix 4: Appendix for the annual final accounts 2003

1.
Lesy âeské republiky, s. p. 
Hradec Králové 8, Pfiemyslova 1106, PSâ 501 68
IâO: 42196451
Právní forma: státní podnik

Hlavní pfiedmût podnikání (podle aktuální zakládací listiny)

Zápis do obchodního rejstfiíku:

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

Seznam Ïivnostensk˘ch oprávnûní podniku je uveden ve vefiejnû pfiístupném obchodním rejstfiíku
na internetové stránce www.justice.cz.

Státní podnik byl zaloÏen zakládací listinou Ministerstva zemûdûlství âeské republiky dne 11. pro-
since 1991 ã. j. 6677/91 100 s úãinností od 1. 1. 1992.

Zakládací listina byla dne 12. 8. 1997 Rozhodnutím Ministerstva zemûdûlství âR ã. j. 3217/97 1000
pfiizpÛsobena zákonu ã. 77/1997 Sb., o státním podniku s úãinností od 22. 9. 1997.

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

Hodnota kmenového jmûní zapsaná v obchodním rejstfiíku k 31. prosinci 2003 ãiní
5.818.758.987,42 Kã.

Roãní úãetní závûrka za rok 2003 se sestavuje k 31. 12. 2003.

Statutární orgán k 31. 12. 2003:

Ing. Kamil Vysly‰el generální fieditel

Zástupci statutárního orgánu k 31. 12. 2003:

Ing. Bfietislav Jakubec správní fieditel, 1. zástupce generálního fieditele

Ing. Zdenûk Cába ekonomick˘ fieditel, 2. zástupce generálního fieditele

Ing. Vladimír Blahuta v˘robnû technick˘ fieditel, 3. zástupce generálního fieditele

Pfiíloha 4 
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Dozorãí rada k 31. 12. 2003:

Ing. Miroslav Sloup – pfiedseda

Ing. Viktor Bla‰ãák – místopfiedseda

Ing. Josef Hru‰ka

Ing. Martin Chytr˘

Prof. Ing. Ludûk ·i‰ák, CSc.

Ing. Oldfiich Va‰ina

âtyfii ãlenové dozorãí rady jsou jmenováni zakladatelem Ministerstvem zemûdûlství âR, dva jsou
voleni z fiad zamûstnancÛ podniku. Dozorãí rada vykonávala svoji ãinnost bezplatnû i bez jak˘chko-
liv jin˘ch poÏitkÛ. V prÛbûhu let 2001 aÏ 2004 do‰lo k následujícím zmûnám ve sloÏení statutárních
orgánÛ a dozorãí rady:

Zmûna na pozici generálního fieditele:
Ke dni 8. 9. 2003 byl odvolán Ing. Jifií Oliva a generálním fieditelem byl ke dni 9. 9. 2003 jmeno-
ván Ing. Kamil Vysly‰el; v obchodním rejstfiíku zapsáno ke dni 25. 9. 2003.

Zmûna na pozici správního fieditele:
Ke dni 15. 3. 2004 byl zru‰en úsek správního fieditele a k tomuto dni byl odvolán Ing. Bfietislav
Jakubec z funkce správního fieditele (dosud nezapsáno v obchodním rejstfiíku).

Zmûna na pozici ekonomického fieditele:
Ke dni 11. 9. 2003 byl odvolán RNDr. Vladimír Vesel˘ a ekonomick˘m fieditelem byl ke dni 
12. 9. 2003 jmenován Ing. Zdenûk Cába; v obchodním rejstfiíku zapsáno ke dni 5. 1. 2004.

Zmûna na pozici v˘robnû technického fieditele:
Ke dni 30. 9. 2003 ode‰el do dÛchodu Ing. Franti‰ek Morávek a v˘robnû technick˘m fieditelem
byl ke dni 1. 10. 2003 jmenován Ing. Vladimír Blahuta; v obchodním rejstfiíku zapsáno ke dni 
5. 1. 2004.

Zmûny na úrovni dozorãí rady:
V ãervnu 2002 do‰lo ke zmûnû ãlenÛ dozorãí rady jak z rozhodnutí zakladatele, tak volbou
zamûstnancÛ – pfiedchozí ãlenové Ing. Jifií Houdek, Ing. Jifií Novák a Ing. Václav ·ebek byli nahra-
zeni Ing. Josefem Hru‰kou, Prof. Ing. Luìkem ·i‰ákem, CSc. a Ing. Oldfiichem Va‰inou.

V lednu 2004 do‰lo rozhodnutím zakladatele ke zmûnû ãlenÛ dozorãí rady – pfiedchozí ãlenové
Ing. Martin Chytr˘ a Ing. Oldfiich Va‰ina byli nahrazeni Ing. Janem GrÛzou a Ing. Petrem Zgarbou.

Dne 16. 3. 2004 byl Ing. Miroslav Sloup nahrazen ve funkci pfiedsedy dozorãí rady Ing. Janem GrÛzou.

Organizaãní struktura podniku k 31. 12. 2003:

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

Kromû toho fiídí fieditelství podniku pfiímo 85 lesních správ na území celé âeské republiky. 

Samostatnou organizaãní a úãetní jednotkou je Agentura projektÛ obnovy lesa se sídlem v Teplicích
(APOL).

Pfiílohy
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Samostatnou úãetní jednotkou je správa bystfiinn˘ch a vodních tokÛ na úrovni Oblastních správ
tokÛ Fr˘dek-Místek, Brno, Vsetín, Bene‰ov, PlzeÀ, Teplice a Hradec Králové.

Samostatnou úãetní jednotkou je Správa klientsk˘ch aktiv, v rámci níÏ se sleduje zhodnocování vol-
n˘ch finanãních prostfiedkÛ v samostatn˘ch portfoliích, spravovan˘ch externími správci.

Dal‰í organizaãní jednotky:

Organizaãní souãástí fieditelství podniku na úrovni úãetního stfiediska je 17 oblastních inspektorátÛ.

Zmûny organizaãní struktury v letech 2001 aÏ 2004:
K 1. 1. 2003 vznikla pfievodem majetku z OST Fr˘dek-Místek a OST Brno Oblastní správa tokÛ Vsetín.
K 1. 1. 2004 bylo zru‰eno v‰ech 17 oblastních inspektorátÛ a vzniklo 13 nov˘ch oblastních
inspektorátÛ. K 1. 4. 2004 byly tyto oblastní inspektoráty pfiejmenovány na krajské inspektoráty.

2.

Lesy âeské republiky, s. p., mûly k 31. 12. 2003 majetkovou úãast a rozhodující vliv ve firmách:
(údaje o vlastním kapitálu a v˘sledku hospodafiení jsou uvedeny v tis. Kã)

- Hradecká lesní a dfievafiská spoleãnost, a. s.
Sídlo: Pfiemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, Iâ 60913827.
Vlastní kapitál: 2001: +50.412; 2002: +59.611; 2003: k datu úãetní závûrky nebyl znám.
V˘sledek hospodafiení: 2001: +4.693; 2002: +6.297; 2003: k datu úãetní závûrky nebyl znám.
Podíl majetkové úãasti LâR na základním kapitálu a. s.: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani
o pfievodu zisku nejsou uzavfieny.
V˘‰e 50% vlivu a drÏby akcií vypl˘vá z dohody o upsání akcií ze dne 16. 10. 2003. Do této doby
mûly LâR v letech 2001 aÏ 2003 vliv ve v˘‰i 49 %. Nav˘‰ení základního kapitálu HLDS bylo zapsá-
no do Obchodního rejstfiíku 1. 12. 2003. Akcie byly vydány a pfievzaty 2. 2. 2004.

- H.F.C., a. s.
Sídlo: Malé námûstí 117, 500 02 Hradec Králové, Iâ 25939181
Vlastní kapitál: 2001: +96.868; 2002: +98.867; 2003: k datu úãetní závûrky nebyl znám.
V˘sledek hospodafiení: 2001: –5.778; 2002: +1.039; 2003: k datu úãetní závûrky nebyl znám.
Podíl majetkové úãasti LâR na základním kapitálu a. s.: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani
o pfievodu zisku nejsou uzavfieny.

- KOMAS, a. s. 
Sídlo: Horova 388, ·tûtí, Iâ 00380172
Vlastní kapitál: 2001: +36.395; 2002: +35.208; 2003: k datu úãetní závûrky nebyl znám.
V˘sledek hospodafiení: 2001: +167; 2002: -902; 2003: k datu úãetní závûrky nebyl znám.
Podíl majetkové úãasti LâR na základním kapitálu a. s.: 30,6 % akcií i vlivu; smlouva ovládací 
ani o pfievodu zisku nejsou uzavfieny.
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Osobám ve statutárních a dozorãích orgánech nebyly poskytovány Ïádné poÏitky nad rámec v‰eo-
becnû platn˘ch vnitropodnikov˘ch smûrnic. 

¤ídícím pracovníkÛm byly poskytnuty v roce 2003 pÛjãky z FKSP (splatnost do 3 let, bezúroãné) 
ve v˘‰i 380 tis. Kã (v roce 2002 ve v˘‰i 110 tis. Kã) a pÛjãky z fondu bytové politiky (splatnost do
10 let, bezúroãné) ve v˘‰i 1.400 tis. Kã (v roce 2002 ve v˘‰i 400 tis. Kã); v roce 2001 nebyly pÛjãky
poskytnuty. 

Bezplatn˘m plnûním vÛãi fiídícím pracovníkÛm bylo provedení plateb Ïivotního poji‰tûní v celkové
v˘‰i za rok 2003 1.124 tis. Kã (v roce 2002 798 tis. Kã; v roce 2001 nebylo poskytnuto).

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

Lesy âeské republiky, s. p. provozují vnitropodnikovou spofiitelnu. Ve vnitropodnikové spofiitelnû
jsou shromáÏdûny penûÏní prostfiedky zamûstnancÛ a vnitropodniková spofiitelna zamûstnancÛm
umoÏÀuje provádût bezhotovostní operace se sv˘mi penûÏními prostfiedky, vãetnû jejich hotovost-
ních v˘bûrÛ. Úãast ve vnitropodnikové spofiitelnû je dobrovolná. Maximální limit penûÏních 
prostfiedkÛ uloÏen˘ch na úãtu jednoho zamûstnance je 1 mil. Kã. PenûÏní prostfiedky jsou úroãeny
úrokovou sazbou 3 % (do 31. 12. 2002 byla úroková sazba 4 %). K 31. 12. ãinil celkov˘ stav 
penûÏních prostfiedkÛ na úãtu vnitropodnikové spofiitelny: v roce 2003 49.106 tis. Kã, v roce 2002
30.845 tis. Kã, v roce 2001 14.858 tis. Kã – vykazují se v Rozvaze na fiádku B.III.5.

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

LâR pouÏívaly v letech 2001 aÏ 2003 úãetní postupy, zásady, metody a zpÛsoby oceÀování v sou-
ladu s platn˘m znûním Zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, Vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb., Opatfiení
MF âR ãj. 281/89 759/2001, kter˘m se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování pro podnikatele
a Opatfiení MF âR ã. 281/97 417/2001, kter˘m se stanoví obsah úãetní závûrky pro podnikatele.

a) OceÀování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvofieného vlastní ãinností

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

ROK / YEAR 2003 2002 2001

prÛmûrn˘ roãní pfiepoãten˘ stav pracovníkÛ 3.452 3.526 3.588

evidenãní stav pracovníkÛ k 31. 12. 3.750 3.745 3.822

mzdové náklady (tis. Kã) 695.139 655.068 636.642

náklady na sociální zabezpeãení (tis. Kã) 244.839 230.867 224.101

sociální náklady (tis. Kã) 23.544 21.992 22.260

osobní náklady (tis. Kã) 963.522 907.927 883.003

poãet fiídících pracovníkÛ (fip) 128 129 129

mzdové náklady fip (tis. Kã) 52.147 41.748 39.497

náklady na sociální zabezpeãení fip (tis. Kã) 18.251 14.612 13.823

3.

4.

Pfiílohy
Appendixes
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b) Odpisov˘ plán pro dlouhodob˘ majetek

Úãetní odpisy dlouhodobého majetku jsou rovnomûrné a úãtují se mûsíãnû odvozenû z roãních
sazeb, které jsou pro jednotlivé skupiny dlouhodobého majetku stanoveny obecnou tabulkou úãet-
ních odpisÛ. PouÏití jiné odpisové sazby pro konkrétní dlouhodob˘ majetek je moÏno pouze se sou-
hlasem generálního fieditele. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek se pro daÀové úãely odpisuje zásadnû
zrychlen˘mi odpisy podle § 32 zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ.

Otvírky nov˘ch lomÛ, pískoven, zemníkÛ, hlini‰È a doãasné stavby se odpisují ze zákona rovnomûr-
nû. Roãní daÀov˘ odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Doba Ïivotnos-
ti se odvozuje od stavebního fiízení (stavební povolení nebo ohlá‰ení drobné stavby).

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

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

Odpisov˘ plán je vyjádfien tabulkou úãetních odpisÛ TAB81M, která je pouÏívána na celém podni-
ku v úloze IMA, a ta je sestavena podle v˘‰e uveden˘ch zásad. Odpisov˘ plán dlouhodobého majet-
ku je koncipován jako dlouhodobû nemûnn˘ a v prÛbûhu let 2001 aÏ 2003 nedo‰lo k jeho zmûnû.

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

Cenné papíry a majetkové úãasti se do roku 2002 oceÀovaly cenou pofiízení. V roce 2002 do‰lo
v souladu s novelizací zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ke zmûnû oceÀování cenn˘ch papírÛ
a majetkov˘ch podílÛ. Od roku 2002 pofiízené cenné papíry a úãasti jsou oceÀovány pofiizovací
cenou; k datu rozvahového dne jsou pak cenné papíry a majetkové úãasti, u nichÏ toto ocenûní sta-
novuje ustanovení § 27 zákona o úãetnictví, oceÀovány reálnou hodnotou.

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

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

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

e) PouÏití reprodukãní pofiizovací ceny

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

f) Zmûny zpÛsobÛ oceÀování

V roce 2001 a 2003 nedo‰lo ke zmûnám zpÛsobÛ oceÀování a odepisování ani k podstatn˘m zmû-
nám v postupech úãtování.

V roce 2002 do‰lo ve spojitosti se skuteãností zmínûnou v bodu 4.1.c) ke zmûnû oceÀování 
cenn˘ch papírÛ a majetkov˘ch podílÛ. To se projevilo i do finanãního v˘sledku hospodafiení. Prosté
pfiecenûní podílov˘ch listÛ drÏen˘ch k 1.1.2002 znamenalo nav˘‰ení v˘sledku hospodafiení
o 102.176 tis. Kã. Celkov˘ vliv zmûny zpÛsobu oceÀování cenn˘ch papírÛ na finanãní v˘sledek 
hospodafiení roku 2002 pak ãinil +162.630 tis. Kã.
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4.2. Odchylky od úãetních metod, zpÛsob stanovení opravn˘ch poloÏek a oprávek k majetku, zpÛsob 
pfiepoãtu cizí mûny, zpÛsob stanovení reálné hodnoty a zmûny reálné hodnoty

a) Odchylky od úãetních metod

V letech 2001 aÏ 2003 nedo‰lo u LâR k odchylkách od metod stanoven˘ch zákonem ã. 563/1991
Sb., o úãetnictví (napfi. § 7 odst. 5.).

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

Opravné poloÏky k pohledávkám jsou od roku 2002 vytvofieny pro pohledávky s prodlením platby
del‰í neÏ 6 mûsícÛ (v roce 2001 to bylo 12 mûsícÛ). U tûchto pohledávek je pfii jejich nesplácení
vytvofiena opravná poloÏka ve v˘‰i 100 % nominální hodnoty. DaÀové opravné poloÏky k pohledáv-
kám se tvofií v souladu se zákonem ã. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji‰tûní základu danû z pfiíjmÛ.

V roce 2001 byly v souladu s úãetní zásadou opatrnosti navíc vytvofieny opravné poloÏky ke krát-
kodobému finanãnímu majetku u cenn˘ch papírÛ vlastnûn˘ch k 31. 12., a to ve v˘‰i rozdílu TrÏní
cena k 31. 12. minus Cena pofiízení za jednotliv˘ titul cenného papíru a opravná poloÏka k dlou-
hodobému finanãnímu majetku, a to na podíl ve firmû, na níÏ byl dne 19. 4. 2000 vyhlá‰en 
konkurs (zdrojem informací byl v˘pis z obchodního rejstfiíku).

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

c) ZpÛsob pfiepoãtu cizí mûny

Pro pfiepoãet majetku a závazkÛ v cizích mûnách se ke dni uskuteãnûní úãetního pfiípadu pouÏí-
vá smûnn˘ kurs devizového trhu vyhla‰ovan˘ âeskou národní bankou. K proúãtování pfiedpisu
pohledávky a závazku se pouÏívá ãtvrtletní pevn˘ kurs na úrovni smûnného kursu vyhlá‰eného
âNB k prvnímu dni kalendáfiního ãtvrtletí. K úãtování finanãního majetku vyjádfieného v cizích
mûnách se pouÏívá pevn˘ kurs stanoven˘ na úrovni smûnného kursu vyhlá‰eného âNB 
k 1. 1. úãetního roku. Jiné zpÛsoby pfiepoãtu majetku a závazkÛ v cizích mûnách nebyly 
v prÛbûhu let 2001 aÏ 2003 pouÏívány.

d) ZpÛsob stanovení reálné hodnoty

Majetek ocenûn˘ reálnou hodnotou byl v letech 2002 a 2003 ocenûn trÏní cenou zji‰tûnou na vefiej-
ném trhu nebo trÏní cenou podílového listu stanovenou statutem podílového listu (k ocenûní reál-
nou hodnotou a pfiedchozímu ocenûní majetku ocenûného od 2002 reálnou hodnotou téÏ ãást Pfií-
lohy 5.h.).

e) Zmûny reálné hodnoty

Reálnou hodnotou byl v letech 2002 a 2003 ocenûn dlouhodob˘ a krátkodob˘ finanãní majetek.
Jednalo se o podílové listy investiãních fondÛ drÏen˘ch LâR. Zmûna reálné hodnoty dlouhodob˘ch
podílov˘ch listÛ byla úãtována proti poloÏce Rozvahy „Pasiva A.II.3 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní
majetku a závazkÛ"; zmûna reálné hodnoty krátkodob˘ch podílov˘ch listÛ byla úãtována individu-
álnû za kaÏd˘ drÏen˘ titul – zv˘‰ení proti poloÏce V˘kazu zisku a ztráty „IX. V˘nosy z pfiecenûní cen-
n˘ch papírÛ a derivátÛ", sníÏení proti poloÏce „L. Náklady z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ".
Jedná se o podílové listy investiãních fondÛ zfiízen˘ch âSOB Asset Management, a. s., Conseq
Investment Management, a. s., a ING Investment Management (C.R.), a. s. Budoucí penûÏní toky
vypl˘vající z drÏby finanãního majetku nejsou ohroÏeny.

Zmûny reálné hodnoty na úãtu 414 – OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku (v tis. Kã)

31. 12. 2002 (Dal) SníÏení reálné hodnoty Zv˘‰ení reálné hodnoty 31. 12. 2003 (Dal)

-- -- 7.693 7.693

Pfiílohy
Appendixes
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5.

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

a) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

b) Rozpis v˘znamn˘ch pfiírÛstkÛ dlouhodobého hmotného majetku z pohledu proinvestova-
n˘ch prostfiedkÛ:

tis. Kã 2003 2002 2001 ZMùNA ZÒST.
CENY 2003

pofi. cena oprávky pofi. cena oprávky pofi. cena oprávky

software 53.395 27.994 55.732 32.283 43.995 19.414 + 1.952

LHP 141.966 100.115 127.325 80.161 111.663 56.166 - 5.313

PO¤IZOVACÍ CENA V TIS. Kâ 2003 2002 2001

Budovy a stavby 569.846 542.197 523.625

z toho – bytová v˘stavba, lesovny 63.278 48.211 35.435

správní a provozní budovy 53.016 142.678 78.131

lesní cesty 156.504 135.669 106.193

hrazení bystfiin a odvodnûní lesních pÛd 245.910 178.113 162.276

Stroje, pfiístroje, zafiízení 72.554 70.398 105.789

z toho – stroje pro lesnictví 10.393 11.044 26.319

nákladní auta 15.752 13.687 5.388

osobní auta 19.852 17.575 26.450

poãítaãe a ostatní pfiístroje 17.996 28.092 37.937

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

PO¤IZOVACÍ CENA V TIS. Kâ 2003 2002 2001

budovy a stavby nebytové 80.538 157.093 143.251

z toho – stavby 51.908 143.429 136.362

prodané 4.436 7.248 5.520

pfiedané (restituce) 9.680 66.801 51.131

likvidace z dÛvodu opotfiebení ãi havárií 37.792 63.437 44.036

budovy 28.630 13.664 6.889

prodané 19.919 7.958 1.043

pfiedané (restituce) 2.853 89 3.157

likvidace z dÛvodu opotfiebení ãi havárií 5.858 755 1.051

stroje, pfiístroje, zafiízení 54.060 74.537 75.380

z toho – stroje pro lesnictví 13.626 34.851 26.322

nákladní auta 8.577 10.075 10.679

osobní auta 9.306 15.012 17.260

V prÛbûhu let 2001 a 2002 bylo v rámci smlouvy s Pozemkov˘m fondem âR pfievzato celkem 1.115
objektÛ slouÏících k provozu lesního hospodáfiství (v roce 2001 940 a v roce 2002 175) v pofiizo-
vací cenû 313,2 mil. v roce 2001 a 45,4 mil. Kã v roce 2002. To se odráÏí i v nav˘‰ení základního
kapitálu delimitací a sníÏení najatého dlouhodobého majetku. V roce 2003 k tûmto pfievzetím jiÏ
nedo‰lo. 
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tis. Kã 2003 2002 2001 ZMùNA ZÒST.
CENY 2003

pofi. cena oprávky pofi. cena oprávky pofi. cena oprávky

Stroje, 
pfiístroje 
a zafiízení 872.886 681.922 870.565 654.353 878.989 634.172 - 25.248

Drobn˘ dl. 
hm. majetek 75.820 69.005 63.271 55.169 47.324 40.396 - 1.287

2003 LESNÍ PÒDA OSTATNÍ PÒDA CELKEM
tis. Kã tis. m2 tis. Kã tis. m2 tis. Kã tis. m2

stav k 1. 1. 52.115.058 13.788.500 1.042.273 230.718 53.157.331 14.019.218

pfiírÛstek celkem 2.905.158 743.276 268.616 29.628 3.173.775 772.904

pfievod práva 
hospodafiení 18.977 3.682 190.059 16.221 209.037 19.903

nákup (smûna) 62.718 5.358 5.669 354 68.387 5.712

ostatní 2.823.463 734.236 72.888 13.053 2.896.351 747.289

úbytek celkem 2.910.070 763.026 94.788 19.138 3.004.858 782.164

restituce 377.975 100.534 7.845 1.613 385.820 102.147

prodej (smûna) 2.240 617 7.407 1.446 9.647 2.063

ostatní 2.529.855 661.875 79.536 16.079 2.609.391 677.954

stav k 31. 12. 52.110.146 13.768.750 1.216.101 241.208 53.326.248 14.009.958

2002 LESNÍ PÒDA OSTATNÍ PÒDA CELKEM
tis. Kã tis. m2 tis. Kã tis. m2 tis. Kã tis. m2

stav k 1. 1. 52.743.650 13.964.430 928.422 224.076 53.672.073 14.188.506

pfiírÛstek celkem 195.101 44.319 144.311 11.327 339.412 55.646

pfievod práva 
hospodafiení 25.507 6.793 112.586 9.432 138.092 16.225

nákup (smûna) 34.798 2.463 24.392 74 59.190 2.537

ostatní 134.796 35.063 7.333 1.820 142.130 36.884

úbytek celkem 823.694 220.250 30.460 4.685 854.154 224.934

restituce 666.718 176.390 9.333 1.970 676.051 178.360

prodej (smûna) 4.694 788 5.826 743 10.521 1.531

ostatní 152.282 43.071 15.301 1.972 167.583 45.043

stav k 31. 12. 52.115.058 13.788.500 1.042.273 230.718 53.157.331 14.019.218

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

d) Nejvût‰í a nejv˘znamnûj‰í sloÏkou majetku byly pozemky. 
V roce 2003 do‰lo k tûmto zmûnám:

V tabulkách jsou uvedeny téÏ ostatní pozemky pofiízené v roce 2000 ve v˘‰i 11.340 Kã a lesní
pozemky v roce 2002 ve v˘‰i 74.252 Kã, a to se 100% dotací (pozemky jsou vedené v podrozva-
hové evidenci).

Porovnatelné údaje zmûn v pozemcích za léta 2002 a 2001 jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Pfiílohy
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2001 LESNÍ PÒDA OSTATNÍ PÒDA CELKEM
tis. Kã tis. m2 tis. Kã tis. m2 tis. Kã tis. m2

stav k 1. 1. 53.780.797 14.207.350 850.192 222.770 54.630.990 14.430.120

pfiírÛstek celkem 1.524.251 418.623 139.477 12.118 1.663.728 430.741

pfievod práva 
hospodafiení 15.268 4.213 91.087 2.644 106.355 6.857

nákup (smûna) 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 (smûna) 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

SPOLEâNOST POâET CP JMENOVITÁ HODNOTA CP P¤IJAT¯ V¯NOS (tis.Kã)
2003 2002 2001

HLDS, a. s. 402 kusÛ 25.500 tis. Kã 473 346 72

H.F.C., a. s. 83 kusÛ 51.284 tis. Kã 0 0 0

Komas, a. s. 270 kusÛ 11.151 tis. Kã 0 0 0

e) V souladu se zákonem ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ a charakterem v˘konu je oplocení
k zaji‰tûní lesní v˘roby a myslivosti financováno z provozních prostfiedkÛ. K 31. 12. 2003 ãinila 
celková délka oplocenek 11.486,2 km.

f) Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úãasti vlastní podnik v cenû pofiízení
101.153 tis. Kã. V tabulce jsou uvedeny i akcie pofiízené z nav˘‰ení základního kapitálu HLDS 
(viz téÏ ãást 2. Pfiílohy)

g) Zmûny v ostatních titulech dlouhodobého finanãního majetku

V roce 2001 do‰lo ke zmûnû u podílov˘ch listÛ SICAV, které byly pfieklasifikovány na krátkodob˘
finanãní majetek (201,4 mil. Kã).

V roce 2003 do‰lo v souladu s finanãní strategií pfiijatou vedením podniku k nákupu podílov˘ch listÛ
s uvaÏovanou dobou drÏby del‰í neÏ jeden rok ve v˘‰i 604.426 tis. Kã (zmûna poloÏky aktiv B.III.3).

Hypoteãní zástavní listy splatné v roce 2004 v celkové hodnotû 115.459 tis. Kã jsou v Rozvaze 
k 31. 12. 2003 vykázány na fiádku C.IV.3.

h) LâR, s. p., zhodnocují vût‰inu voln˘ch finanãních prostfiedkÛ formou profesionální správy klient-
sk˘ch aktiv (asset management). TrÏní cena cenn˘ch papírÛ ve správû klientsk˘ch aktiv ãinila 
k 31. 12. 2001 1.754.935 tis. Kã (úãetní hodnota vykázaná v roãní závûrce 1.742.301 tis. Kã). 
Od roku 2002 jsou tyto cenné papíry ocenûny reálnou hodnotou a trÏní cena tûchto cenn˘ch 
papírÛ je plnû vykázána v úãetní závûrce v fiádcích B.III.3. – dlouhodobé, C.IV.3. – krátkodobé.

KM 2003 2002 2001

oplocení 11.486,2 11.160,37 11.241,10
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V roce 2003 do‰lo k poklesu hodnoty krátkodob˘ch cenn˘ch papírÛ a podílÛ (poloÏka aktiv C.IV.3.).
Tento pokles byl zpÛsoben jak zmûnûnou finanãní strategií a prodejem ãásti krátkodobého finanã-
ního majetku a nákupem dlouhodobého (viz pfiedchozí bod), tak realizací zhodnocení (v˘platou
dividend) nûkter˘ch podílov˘ch listÛ a tudíÏ poklesem jejich reálné hodnoty, coÏ se projevilo v nárÛ-
stu finanãního v˘sledku hospodafiení (poloÏka V˘kazu zisku a ztráty VIII.).

a) V letech 2001 aÏ 2003 nedo‰lo, kromû dále uvedeného, k jin˘m v˘znamn˘m domûrkÛm splat-
né danû z pfiíjmÛ za minulá úãetní období.

V roce 2002 byl finanãní kontrolou FÚ Hradec Králové uãinûn nález ohlednû tvorby a ãerpání rezer-
vy na pûstební ãinnost v letech 1996 aÏ 1998. Tímto nálezem byla provedena úprava zdaniteln˘ch
základÛ za roky 1996, 1997 a 1998. Z dÛvodÛ sniÏování sazby danû z pfiíjmÛ v tûchto letech byla
domûfiena daÀ z pfiíjmÛ v celkové v˘‰i 34.567.240 Kã. LâR domûfienou daÀ v roce 2002 v plné v˘‰i
uhradily.

Po úhradû domûfiené danû bylo finanãním úfiadem vymûfieno penále ve v˘‰i 299.245 tis. Kã. Toto
penále bylo v roce 2002 zaúãtováno jako závazek vÛãi státu a nákladovû jako ostatní pokuty a pená-
le a vykázáno ve V˘kazu zisku a ztráty v roce 2002 na fiádku I., v roce 2003 na fiádku H za minulé
úãetní období. V roce 2003 bylo rozhodnutím Ministra financí âR odpu‰tûno penále ve v˘‰i 242.873
tis. Kã. Odpu‰tûné penále bylo úãtováno ve prospûch ostatních pokut a penále a je vykázáno ve
V˘kazu zisku a ztráty, fiádek H. Zbylé penále bylo uhrazeno. 

b) OdloÏená daÀ je zji‰Èována pouze na úrovni rozdílu mezi daÀov˘mi a úãetními odpisy dlouho-
dobého majetku. Jiné v˘znamné dÛvody pro zji‰Èování odloÏené danû nejsou.

c) Rozpis rezerv za léta 2001 aÏ 2003

d) K datu roãní úãetní závûrky LâR vÏdy vykazovaly v˘‰i splatn˘ch závazkÛ pojistného na sociální
zabezpeãení a pfiíspûvku na státní politiku zamûstnanosti vypl˘vající z v˘platy mezd za prosinec bûÏ-
ného úãetního období (v tis. Kã):

6.

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

tis. Kã REZERVA NA REZERVA NA REZERVA NA REZERVA NA 
PùSTEBNÍ OPRAVY KALAMITU KURSOVÉ ZTRÁTY
âINNOST DHM (HIM) A POVOD≈OVÉ ·KODY

31. 12. 2003 2.567.555 95.007 0 ---

tvorba 2003 2.567.555 46.279 0 ---

ãerpání 2003 2.407.754 9.186 96.474 ---

31. 12. 2002 2.407.754 57.914 96.474 --

tvorba 2002 2.407.754 46.846 0 --

ãerpání 2002 2.340.856 42.343 0 5.427

31. 12. 2001 2.340.856 53.411 96.474 5.427

tvorba 2001 2.340.856 13.357 0 5.427

ãerpání 2001 2.383.578 72.580 0 1.025

31. 12. 2000 2.383.578 112.634 96.474 1.025

2003 2002 2001

20.085 19.397 17.913
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e) K datu roãní úãetní závûrky LâR vÏdy vykazovaly v˘‰i splatn˘ch závazkÛ vefiejného zdravotního
poji‰tûní vypl˘vající z v˘platy mezd za prosinec bûÏného úãetního období (v tis. Kã):

a) Pohledávky k 31. 12.

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

g) LâR z titulu ‰ífie svého podnikání jsou pfiíjemcem nejrÛznûj‰ích dotací na investiãní a provozní
úãely. Tabulka dává pfiehled o nejv˘znamnûj‰ích dotacích.

2003 2002 2001

8.453 8.175 7.565

tis. Kã 2003 2002 2001

dotace na pofiízení lesních hospodáfisk˘ch plánÛ 47.866 52.313 0

dotace na pofiízení dlouhodobého majetku (celkem) 145.920 89.361 93.789

- z toho dotace související se správou vodních tokÛ 
(zejména na protipovodÀová opatfiení) 140.384 67.092 78.570

dotace na úhradu provozních nákladÛ (celkem) 116.154 103.615 131.558

- z toho dotace dle § 24 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích 10.521 10.477 10.667

- z toho dotace dle § 35 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích 28.477 53.376 36.772

- z toho dotace dle § 46 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích 4.481 10.626 11.711

tis. Kã 2003 2002 2001

celkem krátkodobé pohledávky 
z obchodního styku (brutto) 1.032.675 1.307.445 1.119.476

- z toho pohledávky ve splatnosti 925.186 1.095.030 914.398

- z toho pohledávky se splatností del‰í neÏ 5 let 0 0 0

- z toho pohledávky v právním vymáhání 28.405 24.563 21.184

- z toho pohledávky v konkursním a vyrovnávacím fiízení 37.442 37.242 36.148

- z toho pfiijaté smûnky 47.004 142.930 102.946

pohledávky splatné do 31. 12. 1994 (brutto) 99.125 103.161 105.006

pohledávky v cizí mûnû 8.946 5.996 10

tis. Kã 2003 2002 2001

pohledávky k podnikÛm ve skupinû z obchodních vztahÛ 56.964 101.678 72.298

pohledávky k podnikÛm ve skupinû – pÛjãky 0 0 1.800

7.

Pohledávky k podnikÛm ve skupinû ãiní k 31. 12. 2003 56.964 tis. Kã a jsou pouze z bûÏn˘ch
obchodních vztahÛ. Stejnû jako v pfiedchozích letech i tyto pohledávky jsou v‰echny ve splatnosti.
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b) Závazky k 31. 12.

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

Závazky k podnikÛm ve skupinû jsou pouze z obchodních vztahÛ a ãiní 2.484 tis. Kã (v roce 2002
byly ve v˘‰i 16.908 tis. Kã; v roce 2001 byly ve v˘‰i 27.324 tis. Kã). V‰echny tyto závazky jsou ve
splatnosti.

c) Finanãní pronájem k 31. 12.

d) Najat˘ dlouhodob˘ majetek sledovan˘ na podrozvahov˘ch úãtech má k 31. 12. 2003 hodnotu
11.448 tis. Kã. Zmûna odráÏí jiÏ zmínûn˘ pfievod majetku od PF âR.

e) Podnik nemá Ïádn˘ hmotn˘ majetek zatíÏen˘ zástavním právem. K 31. 12. 2003 je evidována
spoleãná záruka s PodpÛrn˘m garanãním rolnick˘m a lesnick˘m fondem za úvûr poskytnut˘ firmû
Tilia, s. r. o., Iâ 474 550 55 ve v˘‰i 280 tis. Kã. Vûcná bfiemena jsou evidována v rámci operativní evi-
dence vÏdy u konkrétního majetku. Podnik eviduje desetitisíce vûcn˘ch bfiemen, zejména na
pozemcích (vedení podzemních a nadzemních sítí, povolení vjezdu, prÛjezdu, stavby apod.). Îádné
vûcné bfiemeno nemá charakter dlouhodobého majetku. Vliv vûcn˘ch bfiemen na nakládání
s majetkem podniku jako celku nemá v˘znamn˘ charakter.

f) Souhrnná v˘‰e drobného hmotného majetku nevedeného v rozvaze k 31. 12. 2003 ãinila
200.748 tis. Kã.

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

h) Mezi rozvahov˘m dnem a okamÏikem sestavení úãetní závûrky nedo‰lo k v˘znamnûj‰í události,
kromû uveden˘ch, která by mohla zmûnit pohled na vûrn˘ a poctiv˘ obraz roãní úãetní závûrky za
rok 2003.

tis. Kã 2003 2002 2001

závazky po lhÛtû splatnosti nad 180 dnÛ 0 0 0

závazky se splatností del‰í neÏ 5 let 0 0 0

závazky vázané na splnûní podmínek dodavateli 1.490 99 177

tis. Kã 2003 2002 2001

souãet splátek nájemného za celou dobu pronájmu 449 449 3.976

skuteãnû uhrazené splátky 240 132 3.371

budoucí platby pronájmu do 31. 12. 2004 (resp. 2003, 2002) 104 106 605

budoucí platby pronájmu po 1. 1. 2005 (resp. 2004, 2003) 105 211 0

tis. Kã 2003 2002 2001

najat˘ dlouhodob˘ majetek 11.448 26.491 72.854

tis. Kã 2003 2002 2001

drobn˘ hmotn˘ majetek neveden˘ v rozvaze 200.748 190.582 181.264

Pfiílohy
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9.

Popis zmûn vlastního kapitálu v prÛbûhu úãetního období

Lesy âeské republiky, s. p., jsou povinnou osobou ve vztahu k restitucím a pfii vracení majetku podle
platn˘ch zákonn˘ch pfiedpisÛ. Kromû toho dochází k pfiijetím a pfiedáním majetku v souvislosti s
rozhodnutími Vlády âR, Ministerstva zemûdûlství âR a k pfievodÛm majetku dle platn˘ch zákonÛ.
Proto vedle bûÏn˘ch pohybÛ, rozdûlování zisku a ãerpání fondÛ, trvale dochází ke zmûnám vlastní-
ho kapitálu.

V souladu se zmûnou podzákonné úãetní metodiky se zmûny základního kapitálu (u státního pod-
niku kmenového jmûní) nezapsané do Obchodního rejstfiíku od roku 2002 vyjadfiují samostatnû. K
1. 1. 2002 nezapsané sníÏení kmenového jmûní bylo pfievedeno do zmûn kmenového jmûní.
Zmûny kmenového jmûní vykazuje státní podnik v fiádku A.I.1. Základní kapitál. Tato poloÏka obsa-
huje v˘‰i kmenového jmûní zapsanou v Obchodním rejstfiíku a v˘‰i kmenového jmûní k 31. 12.
2003 do obchodního rejstfiíku nezapsanou.

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

V roce 2001 byl vytvofien Fond investiãního rozvoje (FIR), kter˘ je tvofien ze zisku, a to za úãelem
pofiízení dlouhodobého majetku, pokud hodnota pofiízeného dlouhodobého majetku z vlastních
zdrojÛ LâR pfiekroãí zdroje vytvofiené odpisy dlouhodobého majetku a zÛstatkovou cenou proda-
ného dlouhodobého majetku. Do FIR byl v roce 2001 rozhodnutím Ministra zemûdûlství âR pfieve-
den nerozdûlen˘ zisk z let 1998 a 1999. V roce 2003 byl FIR poprvé ãerpán. âerpání FIR znamená
pouÏití fondÛ ze zisku (rozdûleného zisku) ve prospûch kmenového jmûní. âerpání v roce 2003 v
sobû odrazilo zdrojovou ãást krytí v‰ech dlouhodob˘ch aktiv pofiízen˘ch do 31. 12. 2003 z rozdûle-
ného zisku a znamená podstatné zv˘‰ení fiádku A.I.1. Kmenové jmûní nezapsané a sníÏení fiádku
A.III.2. Statutární a ostatní fondy.

tis. Kã KMENOVÉ ZMùNY KAPITÁLOVÉ ZÁKONN¯ OSTATNÍ NEROZDùLEN¯
JMùNÍ KMENOVÉHO FONDY REZERVNÍ FONDY ZISK

JMùNÍ FOND ZE ZISKU

31. 12. 2003 5.818.759 2.063.724 52.695.064 1.251.283 492.909 --

saldo zmûn 2003 0 1.977.366 - 74.479 0 - 1.547.774 --

zv˘‰ení 2003 0 + 2.005.390 + 303.496 0 + 296.020 --

sníÏení 2003 0 - 28.024 - 377.975 0 -1.843.794 --

31. 12. 2002 5.818.759 86.358 52.769.543 1.251.283 2.040.683 --

saldo zmûn 2002 0 + 88.968 - 659.341 0 + 582.377 --

zv˘‰ení 2002 0 + 136.627 + 125.750 0 + 618.274 --

sníÏení 2002 0 - 47.659 - 785.091 0 - 35.897 --

nezapsan˘ ZK + 2.610 - 2.610 -- -- -- --

31. 12. 2001 5.816.149 -- 53.428.884 1.251.283 1.458.306 --

saldo zmûn 2001 + 191.517 -- - 1.040.834 + 51.283 + 1.358.578 --

zv˘‰ení 2001 + 266.534 -- + 675.773 + 51.283 + 576.366 --

sníÏení 2001 - 75.017 -- - 1.716.607 0 - 42.925 --

pfievod NZ do OF -- -- -- -- + 825.137 - 825.137

31. 12. 2000 5.624.632 -- 54.469.718 1.200.000 99.728 825.137

Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu za roky 2001 aÏ 2003:
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Rozpis zmûn kmenového jmûní:

tis. Kã 2003 2002 2001

saldo zmûn – z toho: + 1.977.366 + 88.968 + 191.517

zmûny z delimitace + 193.301 + 117.094 + 220.599

úbytek z dÛvodÛ restitucí - 28.024 - 28.126 - 25.965

ãerpání fondu investiãního rozvoje + 1.812.089 0 0

pfievod do fondÛ ze zisku 0 0 - 3.117

Rozpis zmûn kapitálov˘ch fondÛ:

tis. Kã 2003 2002 2001

saldo zmûn – z toho: -74.479 - 659.341 - 1.040.834

zmûny z delimitace 257.759 - 21.872 - 63.938

vydání lesní pÛdy z dÛvodu restitucí - 377.975 - 666.718 - 995.477

dary, nálezy, bezúplatné pfievody + 45.737 + 29.249 + 18.581

Rozdûlení zisku bylo provedeno v jednotliv˘ch letech vÏdy na základû projednání dozorãí radou
a následného schválení zakladatelem:

V˘kyv ve v˘nosech z prodeje dfiíví je ovlivnûn klesajícími cenami dfievní hmoty. V˘kyv ve v˘nosech
finanãní ãinnosti je ovlivnûn správou voln˘ch penûÏních prostfiedkÛ. Zatímco v roce 2001 se jedna-
lo o správu aktivní – cenné papíry byly nakupovány a prodávány správci klientsk˘ch aktiv na úãet
LâR, v roce 2002 se pfie‰lo na správu pasivní – formou podílov˘ch listÛ. V˘nosy z provozní ãinnos-
ti nezahrnují poloÏku ãerpání a zru‰ení rezerv.

Obchodní ãinnost se zahraniãím je nev˘znamná.

tis. Kã 2003 2002 2001

zisk pfiedchozího úãetního období rozdûlen do: 281.599 594.527 603.747

zákonného rezervního fondu 0 0 60.375

fondu kulturních a sociálních potfieb 15.300 15.700 12.518

fondu na podporu bytové politiky 0 10.000 55.000

zvlá‰tního rezervního fondu závodov˘ch investic 28.878 33.337 35.316

fondu investiãního rozvoje 237.421 535.490 440.538

tis. Kã 2003 2002 2001

v˘nosy z bûÏné ãinnosti 5.880.221 6.410.062 12.276.456

v˘nosy provozní ãinnosti 5.064.631 5.465.739 5.566.017

finanãní ãinnosti 815.590 944.323 6.710.439

v˘nosy z prodeje dfiíví 3.826.433 4.550.076 4.700.428

10.

V˘nosy z bûÏné ãinnosti
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Pfiehled o penûÏních tocích je zpracován dle Vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb. Údaje za rok 2001 byly pfie-
poãítány dle metodiky pro rok 2003. Pfiepoãet znamená zmûnu základních fiádkÛ 05 (v roce 2001
sníÏení 31.318), 12 (2001 +1.059.805), 13 (2001 +12.653), pfiidání fiádku 15 (2001 –1.041.140)
a pfiesun fiádku 21 z poloÏky C.2.7. Za penûÏní prostfiedky se povaÏují nejlikvidnûj‰í finanãní pro-
stfiedky, a to hotovostní peníze a peníze uloÏené na bûÏn˘ch bankovních úãtech, tj. finanãní maje-
tek vykázan˘ v aktivech na fiádcích C.IV.1. a C.IV.2. 

V roce 2003 do‰lo ve v˘kazu Rozvaha oproti v˘kazu Rozvaha za rok 2002 a tudíÏ k rozdílÛm mezi
bûÏn˘m obdobím 2002 (na úrovni aktiv sloupec netto) a minul˘m úãetním obdobím vykázan˘m ve
v˘kazu v roce 2003, k následujícím zmûnám: fiádek D.II. Dohadné úãty aktivní se v roce 2003 zmû-
nil na fiádek C.III.8. Dohadné úãty aktivní, fiádek A.I.3. Zmûny základního kapitálu se v roce 2003
zmûnil na fiádek A.I.1. Kmenové jmûní nezapsané, fiádek B.I.4. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek (pohle-
dávka) se v roce 2003 zmûnil na fiádek B.II.10. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek, zmûnou metodiky v˘kaz-
nictví se v˘‰e bezhotovostních úhrad mzdov˘ch prostfiedkÛ ve v˘‰i 33.028 tis. Kã pfiesunula v roce
2003 z fiádku B.III.1. na fiádek B.III.5. a fiádek C.II. Dohadné úãty pasivní se v roce 2003 zmûnil na
fiádek B.III.10. Dohadné úãty pasivní. Zmûna uveden˘ch fiádkÛ minulého úãetního období ve v˘ka-
zu roku 2003 se promítá i do zmûnûn˘ch fiádkÛ souãtov˘ch.

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

Ing. Kamil Vysly‰el, generální fieditel LâR

Zpracoval: Ing. Jaroslav Pe‰tuka

V Hradci Králové, dne 23. dubna 2004

11.
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Pfiíloha 5: Zpráva auditora o ovûfiení úãetní závûrky za rok 2003
Appendix 5: Audit report on the final accounts for the year 2003
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Pfiíloha 6: Závûry ratingové anal˘zy
Appendix 6: Conclusions of rating analyse
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