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Základní ukazatele
Key Indicators

Rok/Year 2001 2002 2003 2004 2005

V˘mûra lesních pozemkÛ (tis. ha)/Forest land area (thousand ha) 1 421   1 396   1 378   1 367   1 362   

Porostní plocha (tis. ha)/Forest stand acreage (thousand ha) 1 371   1 351   1 343 1 333   1 324   

TûÏba (tis. m3)/Logging (thousand m3) 6 933   7 370   7 435   7 653   7 741   

TûÏba m3/ha porostní plochy/Logging m3/ha 5   5   6   6   6   

Obnova lesa (ha)/Regeneration (ha) 12 338   11 437   11 513   12 609   11 562   

V˘chova mlad˘ch lesních porostÛ (ha)/Tending of young stands (ha) 87 776   77 123   62 690   69 307   67 024   

V˘nosy celkem (mil. Kã)/Total revenues (CZK million) 12 281   6 751   5 883   5 801   7 340   

V˘nosy z provozní ãinnosti (mil. Kã)/Operating revenues (CZK million) 5 566   5 790   5 065   4 961   6 498   

Náklady celkem (mil. Kã)/Total costs (CZK million) 11 686   6 469   5 733   5 332   6 922   

Náklady provozní ãinnosti (mil. Kã)/Operating costs (CZK million) 4 827   5 570   5 014   4 731   5 775   

Osobní náklady (mil. Kã)/Personnel costs (CZK million) 883   908   964   1 007   1 116   

Pfiidaná hodnota (mil. Kã)/Added value (CZK million) 1 899   1 888   1 230   1 787   2 229   

HV po zdanûní (mil. Kã)/Profit/loss after tax (CZK million) 595   282   150   469   418   

Bilanãní suma (mil. Kã)/Total assets (CZK million) 65 640   65 801   65 854   66 097   67 026   

Stálá aktiva (mil. Kã)/Fixed assets (CZK million) 60 926   60 515   61 228   61 064   61 107   

ObûÏná aktiva (mil. Kã)/Current assets (CZK million) 4 660   5 242   4 542   4 957   5 840   

Vlastní kapitál (mil. Kã)/Shareholder’s equity (CZK million) 62 549   62 248   62 479   62 455   62 633   

Cizí zdroje (mil. Kã)/Liabilities (external resources) (CZK million) 3 029   3 455   3 280   3 565   4 308   

Cash flow z provozní ãinnosti (mil. Kã)/Cash flow 

from operations (CZK million) 2 154   -876   660   701   1 903   

Cash flow z investiãní ãinnosti (mil. Kã)/Cash flow 

from investment (CZK million) -574   -639   -640   -704   -561   

Poãet zamûstnancÛ/Number of employees 3 588   3 526   3 452   3 436   3 433   

Poznámka: V‰echny údaje ve v˘roãní zprávû jsou zpracovány podle metodik v˘kaznictví platn˘ch pro rok 2005. 
Z dÛvodu srovnatelnosti jsou data z minul˘ch let pfiepoãítána podle tûchto platn˘ch metodik.

V˘voj základních ukazatelÛ
Key Indicators



04 V˘roãní  zpráva 2005 Annual  Report

Profil podniku
Company Profile

Základní údaje o podniku
Basic Data about the Company

Název podniku/Name of company:
Lesy âeské republiky, s. p. (v dal‰ím textu téÏ „Lesy âR” nebo „LâR”)

Sídlo podniku/Registered office:
Hradec Králové, Pfiemyslova 1106, PSâ 501 68

Právní forma/Legal form:
státní podnik

Identifikaãní ãíslo/Identification number:
42196451

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

Hlavní pfiedmût podnikání/Principal Business Activities:
(terminologie platná v roce 2005)
– 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 ãinnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovûdnost,
– v˘kon ve‰ker˘ch vlastnick˘ch práv k majetku, ke kterému mají LâR právo hospodafiení, s podmínkou souhlasu zakladatele pfii

právních úkonech s urãen˘m majetkem a souhlasu dozorãí rady 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/Other Business Activities:
(nejv˘znamnûj‰í ãinnosti)
– provádûní ãinností zabezpeãujících optimální plnûní v‰ech funkcí lesÛ prostfiednictvím 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.
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OB O R N Í M I C H O V Y P O D P O R U J E M E
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chov zvûfie
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Historie
Company History

LâR byly zaloÏeny rozhodnutím zakladatele k 1. 1. 1992 zakládací listinou Ministerstva zemûdûlství âeské republiky, ã. j. 6677/91-100,

ze dne 11. 12. 1991. Na základû rozhodnutí zakladatele ze dne 12. 8. 1997, ã. j. 3217/97-1000, byla zapsána zmûna zakládací listiny

podle § 20 odst. 1 zákona ã. 77/1997 Sb., o státním podniku.

Dne 24. 8. 2000 byla pod ã. j. 593/2000-5000 vydána Instrukce Ministerstva zemûdûlství k postupu pfii posuzování Ïádostí o udûlení

pfiedbûÏného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu. Pod stejn˘m ãíslem jednacím byl udûlen PfiedbûÏn˘ souhlas

Ministerstva zemûdûlství k právním úkonÛm, kter˘mi se nakládá s lesy ve vlastnictví státu. Ministr zemûdûlství 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 LesÛ âeské republiky, s. p., se sídlem

v Hradci Králové.

Po dobu tfiinácti let existence pÛsobí LâR jako stabilizovaná firma, o ãemÏ svûdãí ratingové ohodnocení za rok 2005. CRA Rating

Agency, a.s., pfiidruÏen˘ ãlen Moody’s Investors Service, udûlila LâR dlouhodob˘ CRA Rating na úrovni A+ / czAaa, coÏ je nejvy‰‰í

hodnota ratingu, kterou mÛÏe získat podnikatelsk˘ subjekt registrovan˘ v âR.

PE â U J E M E O V Í C E N E Î 50 % 

V E · K E R ¯ C H L E S N Í C H P O R O S T Ò V âR.

Prof i l  podniku/Company Prof i le
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péãe



Lesy âeské republ iky,  s. p. 09

Organizaãní struktura
Organizational Structure

LâR mají tfiístupÀovou organizaãní strukturu. Uvnitfi této struktury prÛbûÏnû probíhají dílãí úpravy poãtu organizaãních jednotek

tfietího stupnû fiízení. Cílem úprav je dosaÏení optimálního poãtu lesních správ (LS) a revírÛ vzhledem k v˘mûfie lesního majetku

a objemu hlavních lesnick˘ch ãinností.

¤editelství

Headquarters

Krajské inspektoráty (KI) 13

Regional Inspectorates (RI)

Lesní správy (LS) 80

Forest Districts (FD)

Lesní závody (LZ) 5

Forest Plants (FP)

Semenáfisk˘ závod (SZ) 1

Seed Plant (SP)

Správy tokÛ (ST) 7  

Regional Watersheds Administrations (RAW)

V˘voj poãtu organizaãních jednotek (stav k 31. 12. 2005)/Organizational units’ development as at 31 December 2005
Rok/Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

KI (RI) 17 17 17 17 17 17 13 13

LS (FD) 89 87 87 85 85 85 85 80

LZ + SZ (FP + SP) 6 6 6 6 6 6 6 6

ST (RAW) 6 6 6 6 7 7 7 7

OD B O R N O U P É â Í S E S N A Î Í M E O R E D U K O V Á N Í

Ú H Y N U Z V ù ¤ E V L I V E M N E D O S T A T K U B ù Î N ù

D O S T U P N É P O T R A V Y B ù H E M Z I M N Í H O O B D O B Í .

Prof i l  podniku/Company Prof i le
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Hlavní události roku 2005
Highlights of 2005

V˘sledky hospodafiení se LâR, s. p., zafiadily v roce 2005 mezi ekonomicky nejúspû‰nûj‰í podniky âeské republiky:

Objem jejich v˘nosÛ meziroãnû vzrostl o 26,5 % a za hodnocen˘ rok ãinil 7340 mil. Kã.

Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním vzrostl z 506,9 mil. Kã v roce 2004 na 1039,9 mil. Kã v roce 2005.

Aktiva ke konci roku 2005 dosáhla hodnoty 67 026 mil. Kã.

Na trhu s dfiívím LâR úspû‰nû realizovaly vlastní obchodní politiku. PfiibliÏnû tfietinu vytûÏeného dfiíví umisÈovaly na trh

prostfiednictvím Hradecké lesní a dfievafiské spoleãnosti a. s, v níÏ LâR k 31. 12. 2005 vlastnily 50% majetkov˘ podíl. Objem takto

obchodovaného dfiíví za rok 2005 ãinil 2,37 mil. m3.

Probûhla reorganizace tfietího stupnû organizaãní struktury LâR a slouãením nûkter˘ch lesních správ do‰lo ke sníÏení jejich

celkového poãtu z 85 v roce 2004 na 80 v roce 2005.

Oproti mysliveckému roku 2004 do‰lo v roce 2005 ke sníÏení poãtu reÏijních honiteb o 11. Jejich poãet koncem hodnoceného období

ãinil 163 honiteb.

Podafiilo se splnit úkoly, které pro rok 2005 stanovila Koncepce zachování a reprodukce genov˘ch zdrojÛ lesních dfievin u LâR.

CRA Rating Agency, a.s., pfiidruÏen˘ ãlen Moody’s Investors Service, udûlila LâR dlouhodob˘ CRA Rating na úrovni A+ / czAaa, coÏ

je nejvy‰‰í hodnota ratingu, kterou mÛÏe získat podnikatelsk˘ subjekt registrovan˘ v âR.

LâR byly k 31. 12. 2005 drÏiteli osvûdãení o certifikaci lesÛ podle systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest

Certification schemes) na celkem 120 lesních hospodáfisk˘ch celcích o celkové v˘mûfie 1 353 694 ha.

Ze 400 tis. ha lesÛ obhospodafiovan˘ch LâR bylo v roce 2005 více neÏ 30 % souãástí chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí. V prÛbûhu roku

byla novû vyhlá‰ena chránûná krajinná oblast âesk˘ les.

V rámci Programu 2000 – zaji‰tûní cílÛ vefiejného zájmu u LâR – byly pro zachování mimoprodukãních funkcí lesa provedeny práce

v celkové hodnotû 24,481 mil. Kã.

LâR se aktivnû podílely na odstranûní povodÀov˘ch ‰kod. Z celkovû vynaloÏen˘ch 62,2 mil. Kã z vlastních prostfiedkÛ ãerpaly 

29,0 mil. Kã.

LâR, s. p., uskuteãnily v roce 2005 v˘bûrová fiízení na své dodavatele, pfii kter˘ch postupoval v souladu se stanoviskem Úfiadu pro

hospodáfiskou soutûÏ (ÚOHS) z pfiedcházejících období. Rozhodnutí ÚOHS z poãátku roku 2006 v‰ak postup LâR napadlo a v˘bûrová

fiízení s odvoláním na to, Ïe neprobûhla podle zákona o zadávání vefiejn˘ch zakázek, oznaãilo za neplatná. Návrhy fie‰ení vzniklé

situace jsou obsaÏeny v úvodním slovu generálního fieditele LâR.
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RO â N Í P ¤ Í R Ò S T E K V R O C E

2005 â I N I L 6,5 M 3 D ¤ E V A

N A H A P O R O S T N Í P L O C H Y.

pûstování
lesa
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VáÏení pfiátelé,

rok 2005 znovu potvrdil, Ïe Lesy âR patfií k ekonomicky nejúspû‰nûj‰ím podnikÛm âeské republiky. Právní komplikace, které

vyvstaly v samotném závûru minulého roku, mû v‰ak vedou k tomu, Ïe se spí‰e neÏ bilancování budu vûnovat budoucnosti. Chtûl

bych pfiedev‰ím krátce pfiedstavit strategii, která nejenÏe tento stav dokáÏe efektivnû pfieklenout, ale nastaví také stabilní

a transparentní systém hospodafiení ve stfiednûdobém horizontu.

V tuto chvíli disponujeme fie‰ením, které nám nynûj‰í komplikace mÛÏe pomoci rychle pfiekonat. Plány a strategie v‰ak samy

o sobû nestaãí. Schopnost jakékoli organizace pfiekonávat problémy je totiÏ dána jedin˘m: lidmi, ktefií ji tvofií, jejich kvalitou

a nasazením. Jsem pfiesvûdãen, Ïe Lesy âR mají celou fiadu kvalitních odborníkÛ s dlouhodob˘mi zku‰enostmi a vûdomím, Ïe

pracují pro podnik s nezamûnitelnou identitou a obrovskou vefiejnou odpovûdností.

V roce 2005 probûhla v˘bûrová fiízení, která nejsou podle rozhodnutí Úfiadu pro hospodáfiskou soutûÏ platná, neboÈ neprobûhla

podle zákona o vefiejn˘ch zakázkách. PfiestoÏe minulé vedení LesÛ âR postupovalo v souladu s dfiívûj‰ím stanoviskem téhoÏ úfiadu,

tedy nechovalo se jako vefiejn˘ zadavatel, rozhodnutí ÚOHS z poãátku leto‰ního roku situaci dramaticky obrátilo. Lesy âR jsou tak

dnes bohuÏel mnoh˘mi vnímány jako subjekt, kter˘ chtûl obcházet transparentní soutûÏ. V na‰ich lesích se pracuje podle právnû

problematick˘ch smluv a navzdory vyvíjejícím se jednáním s podnikateli stále existuje riziko Ïalob, které by ohrozily tûÏbu

i zalesÀování. Nová zadávací fiízení jsou ãasovû nároãná, stejnû jako hledání konsenzu se v‰emi stranami, které byly v loÀsk˘ch

v˘bûrov˘ch fiízeních zainteresovány. Oznaãit dÛsledky roku 2005 za krizov˘ stav tak zdaleka není nepfiesn˘ termín. Nicménû kaÏdá

krize má souãasnû své fie‰ení. Jde jen o to, takové fie‰ení nalézt, pfiesvûdãit o jeho správnosti a realizovat ho.

Pro nápravu vzniklého stavu, zaji‰tûní skuteãnû systémového fie‰ení a kontinuálního i kvalitního hospodafiení jsou v souãasné

dobû tfieba dva zásadní kroky. Na stranû jedné dokonãit pfiípravu nov˘ch v˘bûrov˘ch fiízení, tedy formulaci lesnické zakázky, která

bude v˘hodná pro Lesy âR a pfiijatelná pro vût‰inu podnikatelsk˘ch subjektÛ. Na stranû druhé nalézt s podnikateli takov˘

konsenzus, kter˘ je minimálnû po‰kodí a souãasnû sníÏí riziko pfieru‰ení potfiebn˘ch prací.

Lesnická zakázka bude zahrnovat jak provedení tûÏebních prací spojen˘ch s nákupem dfiíví i pûstebních prací dodavatelem

sluÏby, tak i prodej vyroben˘ch obchodních sortimentÛ dfiíví z ãásti dfiíví vytûÏeného dodavateli. Tento systém zajistí nejen

maximální míru efektivnosti pfii rozdûlení správních a podnikatelsk˘ch kompetencí mezi Lesy âR a dodavatele, ale téÏ maximální

míru motivace v‰ech úãastníkÛ. Velmi podstatné je také to, Ïe nám tento model umoÏní odstartovat v˘bûrová fiízení pro v‰echny

územní jednotky souãasnû. Klíãov˘mi parametry musí b˘t garance kvality provádûn˘ch lesnick˘ch ãinností, celková efektivnost

systému, symetrie pfii rozdûlení kompetencí a odpovûdností úãastníkÛ systému, zaji‰tûní pfiimûfiené stability podnikatelského

prostfiedí pfii zachování zdravého konkurenãního prostfiedí a v neposlední fiadû dÛsledné respektování platné legislativy. Souãasnû je

nezbytné vûnovat maximální pozornost ochranû a obnovû národního lesního bohatství, a to nejen z hlediska ekonomického, ale

pfiedev‰ím z pohledu spoleãenského a ekologického. V této souvislosti se jedná zejména o postupnou implementaci soustavy

progresivních metod a principÛ moderní lesnické politiky ‰etrné k okolní pfiírodû jako základní pfiedpoklad dal‰ího dlouhodobého

zkvalitÀování stavu ãesk˘ch lesÛ na jedné stranû, a o nastavení optimálního modelu fiízení umoÏÀujícího efektivní hospodafiení

zaji‰Èujícího nejen potfiebn˘ objem investic do lesa samotného, ale i odpovídající úroveÀ finanãních v˘nosÛ na krytí provozu státního

podniku vãetnû pozitivní motivace jeho zamûstnancÛ na stranû druhé. V dal‰ím období budou Lesy âR i nadále podporovat tvorbu

ochrann˘ch zón a bezzásahov˘ch oblastí v tûch pfiípadech, kdy je tfieba chránit jedineãnost dotãen˘ch lokalit a zachovat biodiverzitu

cenn˘ch pfiírodních systémÛ. 

Uvedené kroky jsou prvními klíãov˘mi opatfieními v rámci strategie, která odstraní problémy nakumulované v pfiedchozích letech.

Tato strategie je nezbytná pro stabilizaci podniku a jeho efektivní rozvoj jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti vefiejného poslání.

Vûfiím, Ïe Lesy âR v‰echny zásadní problémy dokáÏí úspû‰nû pfieklenout a napfiesrok bude mít v˘roãní zpráva bûÏn˘ charakter

v podobû v˘ãtu odstranûn˘ch nedostatkÛ a pfiedev‰ím úspûchÛ.

Na závûr mi dovolte upfiímnû podûkovat v‰em za odvedenou práci v roce 2005, v‰em partnerÛm za spolupráci a také popfiát

hodnû spoleãn˘ch úspûchÛ v roce leto‰ním.

Ing. Franti‰ek Koníãek
generální fieditel 30. 6. 2006

Úvodní slovo
Opening Statement
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SP O J E N Í M T R A D I C S M O D E R N Í M I

P O S T U P Y A T E C H N O L O G I E M I

P O M Á H Á M E L E S Ò M R Ò S T.

tradice
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Statutární orgán k 30. 6. 2006
Statutory Body as at 30 June 2006

Ing. Franti‰ek Koníãek

generální fieditel

Zástupci statutárního orgánu

RNDr. Vladimír Vesel˘

ekonomick˘ fieditel, 1. statutární zástupce

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

v˘robnû technick˘ fieditel, 2. statutární zástupce

Ing. Václav Tfie‰tík

fieditel pro obchod a marketing, 3. statutární zástupce

Jifií Jankoviã

fieditel pro strategii a lidské zdroje, 4. statutární zástupce

Dozorãí rada k 30. 6. 2006 
Supervisory Board as at 30 June 2006

Ing. Karel Kratochvíle, pfiedseda DR

jmenován zfiizovatelem ke dni 8. 7. 2005

Ing. Viktor Bla‰ãák, 1. místopfiedseda DR

zvolen zamûstnanci ke dni 24. 1. 2006

Dr. Alexander Keviczky, 2. místopfiedseda DR

jmenován zfiizovatelem ke dni 22. 12. 2005

Ing. Jifií John

jmenován zfiizovatelem ke dni 1. 4. 2005

Ing. Pavel Kováãik

jmenován zfiizovatelem ke dni 15. 7. 2005

Ing. Jaromír Kfiíha

zvolen zamûstnanci ke dni 24. 1. 2006

Ing. Jifií PapeÏ

jmenován zfiizovatelem ke dni 15. 7. 2005

Prof. Ing. Ludûk ·i‰ák, CSc.

jmenován zfiizovatelem ke dni 1. 3. 2006

Ing. Ladislav Tomá‰ek

zvolen zamûstnanci ke dni 24. 1. 2006

Data vzniku ãlenství v dozorãí radû byla oproti znûní 
uvedenému v pfiíloze k úãetní závûrce k 31. 12. 2005 
aktualizována dle platného znûní statutu podniku. 

Statutární orgán k 31. 12. 2005
Statutory Body as at 31 December 2005

Ing. Vladimír Blahuta

generální fieditel

Zástupci statutárního orgánu
Ing. Zdenûk Cába

ekonomick˘ fieditel, 1. zástupce generálního fieditele

Ing. Karel LuÀák

v˘robnû-technick˘ fieditel, 2. zástupce generálního fieditele

Ing. Vladimír Sova

personálnû-správní fieditel, 3. zástupce generálního fieditele

Dozorãí rada k 31. 12. 2005 
Supervisory Board as at 31 December 2005

Ing. Karel Kratochvíle – pfiedseda

Ing. Viktor Bla‰ãák – místopfiedseda

Ing. et. Ing. Jifií Dobiá‰

Ing. Josef Hru‰ka 

Ing. Ivan Hula

Ing. Jifií John

Ing. Pavel Kováãik

Ing. Jifií PapeÏ

Prof. Ing. Ludûk ·i‰ák, CSc.

Orgány státního podniku a vedení
Statutory Bodies and Top Management
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Ing. Franti‰ek Koníãek (52)
generální fieditel

Povûfien v˘konem funkce generálního

fieditele dne 23. 1. 2006 a generálním

fieditelem jmenován 5. 6. 2006. Zodpovídá za

prosazování nové obchodní politiky

a strategie podniku, navrÏení nového

stfiednûdobého a dlouhodobého modelu

fiízení. 

V letech 1972–1977 vystudoval V·E Praha,

obor Ekonomika a fiízení zahraniãního

obchodu, a v letech 1975–1977 absolvoval

kurz na právnické fakultû, obor Mezinárodní

právo soukromé a vefiejné.

Postupnû pracoval na tûchto pozicích

a zastával následujících funkce:

1977–1983: Intersigma Praha, referent aÏ

fieditel obchodní skupiny

1983–1987: Scansigma AB ·védsko, fieditel

afilace

1987–1990: Sigma GmbH NSR, fieditel afilace

1990–1995: Intersigma Praha, generální

fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva

1992: auditor MF âR

1995–1996: Sigma Lutín, pfiedseda

pfiedstavenstva

1996–2003: I.B.C Praha, jednatel a fieditel

spoleãnosti

2003–2005: námûstek ministra práce

a sociálních vûcí pro ekonomickou oblast

2005–2006: poslanec PSP âR, místopfiedseda

pro sociální politiku a zdravotnictví

2006: námûstek generálního fieditele LâR

RNDr. Vladimír Vesel˘ (45)
ekonomick˘ fieditel

Do funkce jmenován 27. 2. 2006.

Zodpovídá za finanãní management,

úãetnictví, controlling, informaãní systém.

V letech 1979–1984 vystudoval Matematicko-

-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze;

obor Teoretická kybernetika a matematická

informatika se zamûfiením na samoãinné

poãítaãe a programování. Studium na

Matematicko-fyzikální fakultû Univerzity

Karlovy v Praze v období 1985–1986 zavr‰il

rigorózní zkou‰kou a získal doktorát.

Postupnû pracoval na tûchto pozicích

a zastával následujících funkce:

1984–1987: Orgatex, ekonomicko organizaãní

ústav, v˘vojov˘ pracovník

1987–1992: V˘chodoãeské státní lesy,

programátor, IT specialista

1992–1995: Lesy âeské republiky, s. p.,

vedoucí odboru IT

1995–2003: Lesy âeské republiky, s. p.,

ekonomick˘ fieditel, 2. zástupce generálního

fieditele

2003–2006: Hradecká lesní a dfievafiská

spoleãnost a.s., asistent a poradce fieditele

spoleãnosti

Orgány státního podniku a vedení
Statutory Bodies and Top Management

Vedení podniku k 30. 6. 2006
Top Management as at 30 June 2006
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Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. (47)
v˘robnû technick˘ fieditel

Do funkce jmenován 21. 3. 2006.
Zodpovídá za tvorbu v˘robní strategie ve
vazbû na nov˘ provozní model fiízení, oblast
hospodáfiské úpravy lesÛ, oblast správy
majetku a investic, problematiku ochrany
pfiírody a myslivosti. 

V letech 1977–1982 vystudoval V·Z Brno,
lesnickou fakultu, a v letech 1990–1992
absolvoval na Lesnické fakultû V·Z Brno
postgraduální studium Myslivost v âSFR
a zahraniãí. V období 1995–2001 absolvoval
doktorské studium v oboru Aplikovaná
a krajinná ekologie na Lesnické a dfievafiské
fakultû MZLU Brno a získal titul Ph.D.
Postupnû pracoval na tûchto pozicích
a zastával následujících funkce:
1982–1986: Ústav pro hospodáfiskou úpravu
lesÛ Hradec Králové, taxátor
1986–1992: V˘chodoãeské státní lesy Hradec
Králové, specialista pro hospodáfiskou
úpravu lesÛ a myslivost fieditelství VãSL
1992–1995: Lesy âeské republiky, s. p.,
Hradec Králové, specialista pro myslivost
fieditelství LâR
1995–2004: Lesy âeské republiky, s. p.,
Hradec Králové, vedoucí odboru lesního
hospodáfiství a ochrany pfiírody fieditelství LâR
2004–2006: Lesy âeské republiky, s. p.,
Hradec Králové, lesní správce, Lesní správa
Rychnov nad KnûÏnou

Ing. Václav Tfie‰tík (42)
fieditel pro obchod a marketing

Do funkce jmenován 27. 2. 2006. 
Zodpovídá za vytvofiení nové obchodní
strategie, stabilizaci obchodního úseku.

V letech 1982–1986 vystudoval Provoznû
ekonomickou fakultu Vysoké ‰koly
zemûdûlské Brno, obor Ekonomika.
Postupnû pracoval na tûchto pozicích
a zastával následujících funkce:
1987–1989: vedoucí odboru ekonomick˘ch
anal˘z a rozborÛ druÏstva Kvasice
1990–1991: hlavní ekonom druÏstva Kvasice
1991–1992: vedoucí oddûlení
vnitropodnikov˘ch financí DAK Slu‰ovice
1992–1993: spoleãník a jednatel firmy Base,
s.r.o., finanãní leasing technologií
1993–1994: vedoucí finanãního odboru Foresta,
a.s. – pfiípravn˘ v˘bor Foresbank, a.s.
1994–1996: v˘konn˘ fieditel a pfiedseda
pfiedstavenstva Foresta Group, a.s. 
1996–1997: námûstek generálního fieditele
a ãlen pfiedstavenstva Foresbank, a.s
1996–1998: pfiedseda dozorãí rady Lesní
spoleãnosti Jihomoravské lesy, a.s.
1990–1991: pfiedseda dozorãí rady Lesní
spoleãnost Telã, a.s.
1999–2003: pfiedseda dozorãí rady Finity, a.s.
2000–2006: jednatel Medical Point, s.r.o.
2000–2006: generální fieditel a pfiedseda
pfiedstavenstva Merkur Key, a.s.
2002–2006: pfiedseda dozorãí rady
Kru‰nohorské lesy, a.s.
2005–2006: pfiedseda dozorãí rady Jáchymov
invest a.s.
2004–2006: místopfiedseda pfiedstavenstva
âSAD Bus Chrudim a.s.
2005–2006: jednatel Stfiedoãeské realitní, s.r.o.

Jifií Jankoviã (55)
fieditel pro strategii a lidské zdroje

Do funkce jmenován 27. 2. 2006. 
Zodpovídá za tvorbu celkové strategie
podniku a oblast fiízení lidsk˘ch zdrojÛ.

Studium na University of Western Ontario,
obor Ekonomie a obchod, zavr‰il v roce 1977.
Postupnû pracoval na tûchto pozicích
a zastával následujících funkce:
1977–1979: Procter & Gamble (Kanada),
prodejce
1979–1983: Procter & Gamble (Kanada),
fieditel poboãky
1983–1988: Procter & Gamble (Kanada),
oblastní fieditel
1988–1990: Procter & Gamble (Kanada),
fieditel prodeje do velkoobchodÛ
1990–1993: Procter & Gamble (âR, SR), fieditel
prodeje
1993–1997: Pepsi-Cola International (âR a SR),
viceprezident odpovûdn˘ za rozvoj firmy
1997–1999: Seagram Co. (Korea), prezident
a v˘konn˘ fieditel
1999–2000: Alberto-Culver Co. (USA),
viceprezident pro rozvojové trhy
2000–2004: Telecom Service Group, v˘konn˘
viceprezident a ãlen poradního v˘boru
fieditele âeského Telecomu
2004–2006: nezávisl˘ konzultant v oblasti
rekonstrukcí historick˘ch objektÛ
a telekomunikací

Orgány státního podniku a vedení
Statutory Bodies and Top Management
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JUDr. Pavel Krpata (32)
vedoucí odboru právního

Do funkce jmenován 1. 3. 2006.
Zodpovídá za restrukturalizaci právního
odboru a právní zakotvení postavení LâR
coby zadavatele vefiejn˘ch zakázek.

V letech 1992–1998 vystudoval Právnickou
fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2002
obhájil na téÏe fakultû rigorózní práci na
téma Zaji‰Èovací smûnka a její vyuÏití v praxi.
Tent˘Ï rok absolvoval studium Likvidátor,
správce konkurzní podstaty, organizované
Vzdûlávacím institutem F. Dysona, zavr‰ené
v roce 2003  zkou‰kou odborné zpÛsobilosti
k v˘konu funkce správce konkurzní podstaty
pfied Krajsk˘m soudem v Hradci Králové.
Postupnû pracoval na tûchto pozicích
a zastával následujících funkce:
1998–2000: civilní sluÏba na místû právníka
ekonomického odboru Obvodního úfiadu
v Praze 8
2000–2003: odborn˘ právník âeskoslovenské
obchodní banky, a. s.
2001–2004: externí vyuãující Ústavu státu
a práva Ekonomicko-správní fakulty
Univerzity Pardubice (obchodní a pracovní
právo)
2003–2005: fieditel spoleãnosti IPB Group
Holding, a.s. v likvidaci, dcefiiné spoleãnosti
âeskoslovenské obchodní banky, a. s.
2003: zápis do seznamÛ správcÛ konkurzní
podstaty veden˘ch Krajsk˘m soudem
v Hradci Králové a Krajsk˘m soudem v Praze,
v˘kon funkce správce konkurzní podstaty
2005: vedoucí právního odboru LâR

Ing. Robert Kvapil (29)
vedoucí odboru marketingu a PR

Do funkce jmenován 27. 2. 2006.
Zodpovídá za vytvofiení nové vnitfiní i vnûj‰í
komunikaãní strategie a systémové nastavení
odboru marketingu a PR.

V letech 1995–2001 vystudoval âVUT FEL
Praha, obor Ekonomika a fiízení
elektrotechniky a energetiky a v roce 2000
absolvoval kurz komunikaãních dovedností
pro manaÏery.
Pracoval na tûchto pozicích:
1999–2002: ARBOmedia Praha, marketingov˘
analytik
2002–2006: skupina âEZ, rÛzné posty od
specialisty marketingu po fieditele odboru
marketingu skupiny âEZ

Ing. Oldfiich Ëulpík (51)
vedoucí odboru vnitfiního auditu a kontroly

Do funkce jmenován 1. 4. 2006
Zodpovídá za provádûní interního auditu,
nezávislé a objektivní pfiezkoumání
a vyhodnocování operací vnitfiního
kontrolního systému ve v‰ech oblastech
pÛsobnosti LâR vãetnû supervizí kontrolní
ãinnosti v‰ech fiídících sloÏek.

V letech 1974–1979 vystudoval Lesnickou
fakultu Vysoké ‰koly zemûdûlské v Brnû.
Postupnû pracoval na tûchto pozicích
a zastával následující funkce:
1979–1980: Ústav pro hospodáfiskou úpravu
lesa Olomouc, taxátor
1980–1981: Jihomoravské státní lesy Brno,
Lesní závod Brumov, technik polesí
1982–1988: Severomoravské státní lesy Krnov,
Lesní závody Karlovice a M. Albrechtice,
vedoucí lesní správy
1989–1992: Jihomoravské státní lesy Brno,
Lesní závod Luhaãovice,                          
technolog, fieditel lesního závodu
1993–1995: Lesy Zbofiil - Tome‰, spol. s r.o.,
Bojkovice, jednatel
1996–2001: Lesy Krnov, a.s, divize Jeseníky,
fieditel divize
2002–2004: CE WOOD, a.s., Zlín, vedoucí
dopravy Jeseníky
2005–2006: Lesy âeské republiky, s. p.,
Hradec Králové, manaÏer jakosti

Orgány státního podniku a vedení
Statutory Bodies and Top Management
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V˘sledky hospodafiení
Economic Results

Majetek/Assets

K 31. 12. 2005 mûla aktiva LâR hodnotu 67,0 mld. Kã. Dlouhodob˘ majetek dosahoval hodnoty 61,1 mld. Kã, z toho 52,9 mld. Kã tvofiila

hodnota pozemkÛ, pfieváÏnû lesních. Hodnota v‰ech pozemkÛ se sníÏila o 157,5 mil. Kã. Hlavním dÛvodem jsou restituce majetkÛ

(215 mil. Kã). Podíl hodnoty pozemkÛ na celkové bilanãní sumû mírnû poklesl a k 31. 12. 2005 ãinil 78,9 % (v roce 2004 80,2 %, v roce

1995 86,4 %). Celková bilanãní suma podniku se zv˘‰ila o 929,0 mil. Kã (tj. o 1,4 %); bilanãní suma oãi‰tûná o hodnotu lesních pozemkÛ

v roce 2005 vzrostla o 1 093,2 mil. Kã, tj. o 7,7 %.

Bilanãní suma (v mil. Kã)/Total assets (CZK million)
Rok/Year 2003 2004 2005

Bilanãní suma /Total assets 65 854 66 097 67 026

Hodnota lesních pozemkÛ/Forest land value 52 110 51 800 51 636

Bilanãní suma bez lesních pozemkÛ/Total assets excl. forest land 13 744 14 297 15 390

Struktura aktiv k 31. 12. 2005 bez lesních pozemkÛ (v mil. Kã)
Structure of assets without forest land as at 31 December 2005 (CZK million)
Rok/Year 2003 2004 2005

Aktiva celkem/Total assets 13 744 14 297 15 390

Dlouhodob˘ majetek/Fixed assets 9 118 9 264 9 471

Zásoby/Inventories 148 140 180

Pohledávky/Receivables 1 236 941 1 207

Krátkodob˘ finanãní majetek/Short term financial assets 3 158 3 876 4 452

âasové rozli‰ení/Accruals and deferrals 84 76 80

Struktura pasiv k 31. 12. 2005 bez lesních pozemkÛ (v mil. Kã)
Structure of liabilities without forest land as at 31 December 2005 (CZK million)
Rok/Year 2003 2004 2005

Pasiva celkem/Total liabilities 13 744 14 297 15 390

Základní kapitál/Basic capital 7 882 8 139 8 349

Kapitálové fondy/Capital funds 593 485 422

Fondy ze zisku, nerozdûlen˘ zisk/Funds created from profit 1 894 2 031 2 225

Rezervy/Reserves 2 663 2 839 2 844

Závazky/Liabilities 617 726 1 465

âasové rozli‰ení/Accruals and deferrals 95 77 85

Zpráva o podnikatelské ãinnosti státního podniku a stavu jeho majetku 
Board of Directors’ Report on the Company’s Business Activities and Assets
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Aktiva celkem (v mil. Kã)/Total assets (CZK million)
Meziroãní zmûna

Year-on-year change

Rok / Year 2003 2004 2005 05-04 %

Aktiva celkem/Total assets 65 854 66 097 67 026 929 1,4

Dlouhodob˘ majetek/Fixed assets 61 228 61 064 61 107 43 0,1

Nehmotn˘ dlouhodob˘ majetek – netto/Intangible fixed assets – net 141 136 144 8 5,9

Hmotn˘ dlouhodob˘ majetek – netto/Tangible fixed assets – net 60 380 60 143 60 118 -25 0,0

– z toho pozemky/of this land 53 326 53 036 52 879 -157 -0,3

Dlouhodob˘ finanãní majetek/Long-term financial assets 707 785 845 60 7,6

ObûÏná aktiva/Current assets 4 542 4 957 5 839 882 17,8

Zásoby/Inventories 148 140 180 40 28,6

Dlouhodobé pohledávky/Long-term receivables 36 37 31 -6 -16,2

Krátkodobé pohledávky/Short-term receivables 1 200 904 1 176 272 30,1

Krátkodob˘ finanãní majetek/Short-term financial assets 3 158 3 876 4 452 576 14,9

âasové rozli‰ení/Accruals and deferrals 84 76 80 4 5,3

V roce 2005 nedo‰lo k v˘raznûj‰ím zmûnám ve struktufie aktiv – mírnû vzrostla hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného

majetku; z dÛvodu nav˘‰ení objemu trÏeb narostla hodnota krátkodob˘ch pohledávek; celková hodnota finanãního majetku narostla

o 635,2 mil. Kã na 5 296,6 mil. Kã. Stále pokraãuje mírná tendence sniÏování podílu pozemkÛ (restituce).

Pasiva celkem (v mil. Kã)/Total liabilities (CZK million)

Meziroãní zmûna
Year-on-year change

Rok/Year 2003 2004 2005 05-04 %

Pasiva celkem/Total liabilities 65 854 66 097 67 026 929 1,4

Vlastní kapitál/Equity 62 479 62 455 62 632 177 0,3

Základní kapitál/Basic capital 7 882 8 139 8 349 210 2,6

Kapitálové fondy/Capital funds 52 703 52 286 52 058 -228 -0,4

Fondy ze zisku/Funds created from profit 1 744 1 561 1 807 246 15,8

V˘sledek hospodafiení bûÏného roku/Profit (loss) of the current year 150 469 418 -51 -10,9

Cizí zdroje/Liabilities (external resources) 3 280 3 565 4 309 744 20,9

Rezervy/Reserves 2 663 2 839 2 844 5 0,2

Závazky/Liabilities 617 726 1 465 739 101,8

âasové rozli‰ení/Accruals and deferrals 95 77 85 8 10,4

Hodnota vlastního kapitálu se v podstatû nezmûnila. DÛvodem bylo, Ïe hodnota úbytkÛ (zejména z dÛvodÛ restitucí a náhrad

a ãerpání fondÛ ze zisku) byla vyrovnána v˘‰í pfiírÛstkÛ (zejména vygenerovan˘m ziskem). Nav˘‰ení základního kapitálu, resp.

kmenového jmûní je vztaÏeno ke sníÏení fondÛ ze zisku, kdy v roce 2005 do‰lo k ãerpání fondu investiãního rozvoje (blíÏe ãást 

8 Pfiílohy k roãní úãetní závûrce 2005). Témûfi se nezmûnila téÏ hodnota rezerv. K v˘raznûj‰í zmûnû do‰lo u závazkÛ, které narostly

pfiedev‰ím z dÛvodu nav˘‰ení splatné danû z pfiíjmÛ a z dÛvodu nav˘‰ení realizace dfiíví ve vlastní reÏii (blíÏe v ãásti náklady).

Zpráva o podnikatelské ãinnost i  státního podniku
a stavu jeho majetku/Board of  Directors’  Report  
on the Company’s Business Act iv i t ies and Assets
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Náklady / Costs

Oproti roku 2004 do‰lo k meziroãnímu nárÛstu nákladÛ o 29,8 mil. Kã. Pro meziroãní srovnání nákladÛ jsou ale jiÏ od roku 2004

neporovnatelné veliãiny nákladÛ na prodané zboÏí a nákladÛ v˘robní spotfieby. V prÛbûhu let 2004 a 2005 se roz‰ifiovala realizace

dfiíví ve vlastní reÏii, coÏ se odrazilo v nákupu hotov˘ch sortimentÛ dfiíví úãtovan˘ch pfies zásoby dfiíví a v nárÛstu odbytov˘ch

nákladÛ – postupnû se navy‰ovaly náklady, které v pfiedchozích letech dosahovaly nulov˘ch nebo minimálních hodnot. V˘znamn˘

skok zaznamenala téÏ splatná daÀ z pfiíjmÛ, jejíÏ v˘‰e byla ovlivnûna pfiedev‰ím pfieklasifikací tvorby rezervy na pûstební ãinnost.

V roce 2005 byla rezerva na pûstební ãinnost tvofiena jako úãetní rezerva (podle shodn˘ch pravidel jako v pfiedchozích letech), aby

LâR omezily fixaci finanãních prostfiedkÛ na relativnû nízko hodnocen˘ch vázan˘ch úãtech. Osobní náklady vzrostly o 10,8 %.

Náklady celkem (v mil. Kã)/Total costs (CZK million)
Meziroãní zmûna

Year-on-year change

Rok/Year 2003 2004 2005 05-04 %

Náklady celkem/Total costs 5 733 5 332 6 922 1 590 29,8

Náklady provozní ãinnosti/Operating costs 5 014 4 731 5 775 1 044 22,1

Náklady na prodané zboÏí/Costs of goods sold 4 4 26 22 550,0

V˘konová spotfieba/Production consumption 3 297 2 859 3 978 1 119 39,1

Osobní náklady/Personnel costs 964 1 007 1 116 109 10,8

Danû a poplatky/Taxes and charges 136 135 130 -5 -3,7

Odpisy dlouhodobého majetku/Depreciation of fixed assets 398 395 406 11 2,8

ZÛstatková cena prodaného dl. majetku/Net book value of fixed assets sold 49 37 44 7 18,9

Zmûna stavu rezerv a opr. pol./ Change in reserves and provisions 95 179 -3 -182 -101,7

Ostatní provozní náklady/Other operating costs 71 115 78 -37 -32,2

Náklady finanãní ãinnosti/Costs of financial operations 683 563 525 -38 -6,7

DaÀ z pfiíjmÛ/Income tax 36 38 622 584 1 536,8

Úplné vlastní náklady vybran˘ch ãinností/Total own costs of key activities
celkem mil. Kã Kã na 1 ha lesní pÛdy

Total, CZK million CZK per 1 ha of forest land

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Pûstební ãinnost/Silviculture 2 460 2 329 2 158 1 785 1 704 1 585

Státní zakázky/State orders 116 25 21 39 18 16

Myslivost/Game management 122 144 154 89 105 113

Semenáfiství/Seed management 43 46 47 31 33 34

Opravy cest a sváÏnic/Repair of forest roads 642 414 472 466 303 347

ÚdrÏby dl. majetku/Service of tangible fixed assets 467 355 399 339 259 293

V˘kup dfieva/Timber purchase 17 37 30 12 27 22

TûÏební náklady/Logging costs 883 861 1 865 641 630 1 370

Dfievafiská v˘roba/Wood production 37 37 37 27 27 27
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Pfiímé náklady pûstební ãinnosti/Direct costs of silviculture
celkem mil. Kã Kã na 1 ha lesní pÛdy

Total, CZK milion CZK per 1 ha of forest land

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Celkem/Total 1794 1 620 1 572 1301 1 185 1 154

Obnova lesa/Forest regeneration 498 538 529 361 393 388

Péãe o kultury/Care of young plantations 610 506 506 443 370 371

Profiezávky/Juvenile thinning 147 126 109 107 92 80

Ochrana lesa/Forest protection 144 92 72 104 67 53

Hnojení a vápnûní/Fertilisation and liming 17 4 11 12 3 8

Jiná pûstební péãe/Other silvicultural treatment 378 355 345 274 260 254

V˘nosy/Revenues

Objem v˘nosÛ v roce 2005 vzrostl meziroãnû o 26,5 %. Stejnû jako u nákladÛ jsou z dÛvodu roz‰ífiení realizace dfiíví ve vlastní reÏii

v˘nosy za léta 2004 a 2005 neporovnatelné; LâR realizovaly hodnotnûj‰í sortimenty a sortimenty na odli‰n˘ch lokalitách neÏ

v pfiedchozích letech, a to se odráÏí v nav˘‰ení trÏeb z prodeje zboÏí a trÏeb za v˘kony.

V˘nosy celkem (v mil. Kã)/Total revenues (CZK million)
Meziroãní zmûna

Year-on-year change

Rok/Year 2003 2004 2005 05-04 %

V˘nosy celkem/Total revenues 5 883 5 801 7 340 1 539 26,5

V˘nosy z provozní ãinnosti/Operating revenues 5 065 4 961 6 498 1 537 31,0

TrÏby z prodeje zboÏí/Sales of goods 5 5 27 22 440,0

V˘roba/Production 4 526 4 645 6 205 1 560 33,6

TrÏby z prodeje dl. majetku a materiálu/Sales of fixed assets and material 136 184 193 9 4,9

Ostatní provozní v˘nosy/Other operating revenues 398 127 73 -54 -42,5

V˘nosy z finanãní ãinnosti/Revenues from financial activity 815 838 842 4 0,5

TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ/Sales of securities 582 540 505 -35 -6,5

V˘nosové úroky/Interest received 10 17 19 2 11,8

Ostatní finanãní v˘nosy/Other financial revenues 223 281 318 37 13,2

Mimofiádné v˘nosy/Extraordinary revenues 3 2 0 -2 -100,0
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V˘sledky hospodafiení/Results

V roce 2005 bylo dosaÏeno o 51 mil. Kã niÏ‰ího v˘sledku hospodafiení po zdanûní oproti roku 2004. V˘sledek hospodafiení po zdanûní

byl v˘raznû negativnû ovlivnûn v˘‰í splatné danû z pfiíjmÛ (zv˘‰ení oproti roku 2004 o 584 mil. Kã). Av‰ak pfii srovnání v˘sledkÛ

hospodafiení pfied zdanûním je v roce 2005 zfiejm˘ nárÛst v˘sledku hospodafiení o 105,1 % a v˘sledek hospodafiení pfied zdanûním

pokraãoval ve zvy‰ování ze dna roku 2003 aÏ na hodnotu pfiesahující 1 mld. Kã.

V roce 2005 podnik pokraãoval v pozitivním v˘voji roku 2004 a v pfiekonání recese roku 2003. Hlavní vliv na pfieklenutí krize mûla

v obou letech úspora nákladÛ; v roce 2005 se k oÏivení pfiipojil vliv v˘nosÛ, ale po jejich dfiívûj‰ím propadu mají v˘nosy je‰tû stále

jist˘ potenciál pro ovlivnûní hospodafiení v dal‰ích letech. Vzpamatování se z propadu v roce 2003 bylo na úrovni finanãních

ukazatelÛ rychlej‰í a intenzivnûj‰í neÏ pfii propadu 1995–1996, v˘znamnû se na nûm podílely i pokraãující vnûj‰í pfiíznivé podmínky

pro lesnické hospodafiení. Podnik dosáhl úrovnû ukazatelÛ 2001, pfiiãemÏ v˘voj reálného v˘sledku hospodafiení dává pozitivní

moÏnosti pro jejich v˘voj v roce 2006.

Na základû pozitivních v˘sledkÛ hospodafiení a ekonomické situace byly podniku pfiiznány nezávislou ratingovou agenturou

CRA Rating Agency, a. s., pfiidruÏeného ãlena Moody’s Investors Service, nejvy‰‰í dosaÏitelné hodnoty krátkodobého i dlouhodobého

investiãního ratingu.

V˘sledky hospodafiení za úãetní období/Profit/loss for the accounting period (CZK million)
Meziroãní zmûna

Year-on-year change

Rok/Year 2003 2004 2005 05-04 %

VH za úãetní období/Profit (loss) for the accounting period 150 469 418 -51 -10,9

VH pfied zdanûním/Pre-tax profit (loss) 186 507 1 040 533 105,1

provozní VH/Operating profit (loss) 51 230 723 493 214,3

finanãní VH/Financial profit (loss) 132 275 317 42 15,3

mimofiádn˘ VH/Extraordinary profit (loss) 3 2 0 -2 -100,0
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Obchodní vztahy
Business Relations

Z celkové v˘mûry svûfien˘ch lesÛ 7 % obhospodafiovalo pût pfiímo fiízen˘ch lesních závodÛ LâR a na zb˘vajících 93 % podnik lesnické

ãinnosti zaji‰Èoval smluvnû, prostfiednictvím privátních podnikatelsk˘ch subjektÛ zabezpeãujících dodávky formou komplexních

dodávek lesnick˘ch prací.

Komplexní dodávka lesnick˘ch prací spoãívá v provádûní pûstebních a tûÏebních ãinností a nákupu dfiíví (tzv. lesnické ãinnosti).

Dlouhodobé i roãní projekty lesnick˘ch ãinností 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 ãinností a prodej a nákup dfiíví. Obchodní

smlouva se vÏdy vztahuje ke konkrétní smluvní územní jednotce (SÚJ). V lesích urãen˘ch k obhospodafiování prostfiednictvím

smluvních dodavatelÛ bylo k 31. 12. 2005 vyli‰eno 298 územních jednotek, na nichÏ pÛsobilo 104 podnikatelsk˘ch subjektÛ.

V rámci zmûny cenové a obchodní politiky LâR byly v roce 2005 na ãásti území uplatnûny obchodní smlouvy s pfiechodem

vlastnictví dfiíví na odvozním místû (rámcové smlouvy). K jejich uplatnûní docházelo postupnû prostfiednictvím v˘bûrov˘ch fiízení.

K 1. 7. 2005 bylo uzavfieno celkem 85 rámcov˘ch smluv na územní jednotky o celkové rozloze 217 tis. ha. K 1. 1. 2006 pak bylo

uzavfieno dal‰ích 118 rámcov˘ch smluv na území 418 tis. ha.

V˘bûrová fiízení nebyla (v souladu s tehdej‰ími stanovisky Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe) provedena podle zákona

o vefiejn˘ch zakázkách. Na základû odporu ãásti pÛvodních smluvních partnerÛ se tato v˘bûrová fiízení stala pfiedmûtem následn˘ch

správních fiízení ÚOHS, kter˘ pozdûji ve svém rozhodnutí oznaãil LâR jako vefiejného zadavatele a postup LâR pfii provedení

v˘bûrov˘ch fiízení charakterizoval jako poru‰ení zákona. Zmûny v obchodní politice LâR, zpÛsob jejich realizace a zpochybnûní

v˘sledkÛ v˘bûrov˘ch fiízení (pravomocná rozhodnutí ÚOHS o neplatnosti uzavfien˘ch smluv ze zákona) vyvolaly napûtí ve znaãné

ãásti lesnicko-dfievafiského komplexu.

Tù Î B A V R O C E 2005 D O S Á H L A

7 741 T I S .  M 3,  C O Î P ¤ E D S T A V U J E

5,84 M 3 N A 1 H A P O R O S T N Í P L O C H Y.

Zpráva o podnikatelské ãinnost i  státního podniku
a stavu jeho majetku/Board of  Directors’  Report  
on the Company’s Business Act iv i t ies and Assets



Lesy âeské republ iky,  s. p. 25

v˘kon



26 V˘roãní  zpráva 2005 Annual  Report

Pfiehled platnosti obchodních smluv k 31. 12. 2005/Business contracts valid as at 31 December 2005
Typ OS/Type of contract Úãinnost OS do SÚJ Plocha Plocha

Force of contract until No. of contract area units Area (ha) Area (%)

Komplexní/Comprehensive 31. 12. 2005 98 367 372 29,2

31. 12. 2006 110 662 811 52,6

31. 12. 2007 1 7 905 0,6

31. 12. 2010 1 1 532 0,1

Rámcová/Framework 30. 6. 2010 85 217 435 17,3

Bez smluvního vztahu/Without contract 1 160 0,0

Ve vlastní reÏii/Under own administration 2 2 579 0,2

Celkem/Total 298 1 259 794 100,0

V roce 2005 LâR pokraãovaly v realizaci vlastní obchodní politiky na trhu se dfiívím. Podle postupnû novû uzavíran˘ch obchodních

smluv pfiibliÏnû tfietinu vytûÏeného dfiíví umisÈovaly na trhu prostfiednictvím Hradecké lesní a dfievafiské spoleãnosti a.s. (HLDS),

v níÏ LâR k 31. 12. 2005 vlastní 50% majetkov˘ podíl. Objem takto obchodovaného dfiíví za rok 2005 ãinil 2,43 mil. m3.

Vlastní prodej dfiíví probíhal ve dvou reÏimech:
a) Obchod ve vlastní reÏii LâR – dfiíví ze smluv vze‰l˘ch z nov˘ch v˘bûrov˘ch fiízení

b) Obchod prostfiednictvím specializované obchodní organizace (HLDS)

V roce 2005 bylo obchodováno 1 534 943 m3 dfiíví ze smluv v reÏimu pfiímého prodeje, kdy LâR samy obchodovaly 734 980 m3 dfiíví

a pfies HLDS bylo prodáno 799 963 m3, viz tabulka:

LâR HLDS Celkem/Total

Jehliãnatá/Conifers kulatina/timber (m3) 439 371  470 965 910 336

vláknina/pulpwood (m3) 125 347 293 140 418 487

Listnatá/Broadleaves kulatina/timber (m3) 93 616 2 401 96 017

vláknina/pulpwood (m3) 76 646 33 457 110 103

Celkem/Total 734 980 799 963 1 534 943

Bûhem roku 2005 bylo také obchodováno dfiíví v reÏimu smluv o nákupu dfiíví prostfiednictvím tfietí osoby od smluvních partnerÛ

LâR, kter˘ pro LâR zaji‰Èovala HLDS. Pro tento zpÛsob obchodu bylo naplánováno 1 629 359 m3, z tohoto mnoÏství bylo realizováno

1 628 831 m3, viz tabulka: 

Plán nákupu/Purchase plan Prodáno/Sold

Jehliãnatá/Conifers kulatina/timber (m3) 783 973 765 952

vláknina/pulpwood (m3) 691 332 715 071

Listnatá /Broadleaves kulatina/timber (m3) 47 094 42 022

vláknina/pulpwood (m3) 106 960 105 786

Celkem/Total (m3) 1 629 359 1 628 831

Bûhem roku 2005 bylo vykoupeno 114 539 m3 dfiíví od dal‰ích subjektÛ na trhu (soukromí vlastníci, obce). PfieváÏnou ãást v˘kupÛ

uskuteãnily lesní závody, v prÛbûhu roku se zaãalo dfiíví vykupovat i na ostatních úrovních organizaãní struktury, ale jeho objem

u lesních správ nebyl nikterak v˘razn˘. 
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V˘kup lesních závodÛ byl uskuteãnûn v následujícím sloÏení/Forest plants’ timber purchases

Lesní závod/Forest plant V˘kup/Purchase m3

Îidlochovice listnaté/broadleaves 32 558

jehliãnaté/conifers 35 954

Boubín listnaté/broadleaves 2 709

jehliãnaté/conifers 10 504

Konopi‰tû listnaté/broadleaves 1 274

jehliãnaté/conifers 24 803

Kladská jehliãnaté/conifers 1 294

Dobfií‰ listnaté/broadleaves 59

jehliãnaté/conifers 5 384

Celkem/Total 114 539

PfieváÏná vût‰ina dfiíví obchodovaného v obou reÏimech prodeje byla umístûna na tradiãní v˘znamné odbûratele v rámci âR

a sousedních státÛ (Rakousko, Nûmecko, pfiíp. Polsko).

V˘znamní odbûratelé dfiíví/Major timber buyers
âeská republika/Czech Republic Zahraniãí/Abroad

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. Stora Enso Timber AG

Biocel Paskov a.s. Lenzing AG

Stora Enso Timber Îdírec s.r.o. Slovwood RuÏomberok, a.s.

Stora Enso Timber Planá s.r.o. Holzindustrie Maresch GmbH

Mondi Packaging Paper ·tûtí a.s. Klausner Holz Sachsen GmbH

Norske Skog ·tûtí a.s. Gebrüder Steininger GmbH

Kronospan CR, spol. s r.o. STAG - SCA Steyrermühl GmbH

Haas Fertigbau spol. s r.o.

Dfievo Ziegler M.L., s.r.o.

SDP Praha

Allwood, a.s.

S nûkter˘mi z v˘‰e jmenovan˘ch firem mají LâR uzavfieny dlouhodobé smlouvy, které mají platnost i v následujících letech. V‰echny

v˘znamné kontrakty byly ve znûní smluv naplnûny.
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Lesnické hospodafiení
Forest Management

Hospodafiení v lesích ve správû LesÛ âeské republiky probíhá v souladu s Programem trvale udrÏitelného hospodafiení v lesích.

Hlavním cílem je hospodafiit v lesích tak, aby se trvale zvy‰ovala jejich kvalita a stabilita a podporovaly mimoprodukãní funkce lesÛ.

Pro zaji‰tûní tûchto úkolÛ LâR mimo jiné zpracovaly vlastní koncepci nakládání s reprodukãním materiálem lesních dfievin, dle

moÏností vyuÏívají pfiirozenou obnovu lesÛ, trvale podporují zvy‰ování pestrosti lesÛ v˘sadbou listnáãÛ a jedle a vyuÏívání ‰etrn˘ch

tûÏebních technologií.

Genofond lesních dfievin/Gene Pool of Forest Tree Species

Zachování a obnova genofondu lesních dfievin spolu se zv˘‰ením druhové rozmanitosti lesÛ jsou jednou z v˘znamn˘ch priorit trvale

udrÏitelného hospodafiení LâR. V tomto smyslu LâR naplÀují jiÏ ‰est˘m rokem „Koncepci zachování a reprodukce genov˘ch zdrojÛ

lesních dfievin u LâR pro období 2000–2009”.

Aktuální stav genov˘ch zdrojÛ obhospodafiovan˘ch LâR v roce 2005 je uveden v následující tabulce.

Stav genov˘ch zdrojÛ obhospodafiovan˘ch LâR v roce 2005/Condition of gene resources managed by LâR in 2005
Genové zdroje/Gene resources Poãet (ks)/Number (pcs) V˘mûra (ha)/Area (ha)

Genové základny/Gene complex 193 88 427

Selektované zdroje (A, B)/Selected sources – 77 674

Identifikované zdroje (C)/Identified sources – 6 457

Semenné sady, smûsi klonÛ/Seed orchards, mixture of clones 104 252

Z toho zaloÏené za LâR – jehliãnany/Conifers 17 26,18

Z toho zaloÏené za LâR – listnáãe/Broadleaves 47 54,47

Rodiãovské stromy, klony/Parent trees, clones 6 734 –

Z toho schválené za LâR/Of this approved by LâR 3 386 –

Evidované semenné porosty | Registered seed stands 642 1 827

Lesní semenáfiství/Forest Seed Management

Zásoby semen u smrku, jedle, modfiínu v roce 2005 vzrostly vzhledem ke stavu zásob roku 2004. Zásoby semen borovice a buku

poklesly. Staré zásoby smrku byly postupnû obmûÀovány ãerstv˘mi oddíly semen. Stav provozních zásob osiva vãetnû rokÛ

pfiedzásobení semen je uveden v následující tabulce.

Provozní zásoby semen LâR k 31. 12. 2005 a pfiedzásobení
Operating seed reserve of LâR as at 31 December 2005 and forward reserve
Dfievina/Tree species MnoÏství (kg) Pfiedzásobení (roky)

Quantity (kg) Forward reserve 
(number of years)

SM/Spruce 6028 8

BO/Pine 1316 4

MD/Larch 541 5

JD/Fir 1097 2

BK/Beech 960 –

K uchování genofondu hodnotn˘ch populací lesních dfievin doplÀují LâR Banku lesního osiva nejkvalitnûj‰ími oddíly semen

regionálních populací. Stav zásob semen skladovan˘ch druhÛ dfievin v Bance LâR k 31. 12. 2005 je uveden v následující tabulce.
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Banka semen, zásoby k 31. 12. 2005 LâR/Seedbank, reserves as at 31 December 2005, LâR
Dfievina/Tree species Poãet oddílÛ MnoÏství (kg)

Number of seed lots Quantity (kg)

SM/Spruce 59 324,0

BO/Pine 33 49,0

MD/Larch 1 1,7

JD/Fir 0 0

BRP/White birch 1 0,6

Semenná úroda v sezonû 2004/2005 u buku a dubu byla velmi slabá aÏ nulová, pouze u smrku, borovice, modfiínu stfiední. 

Lesní ‰kolkafiství/Nursery Management

Sadební materiál LâR odebírají od povûfien˘ch pûstitelÛ LâR, se kter˘mi mají uzavfienou Smlouvu o dodrÏování podmínek pfii

pûstování sadebního materiálu urãeného pro lesy obhospodafiované LâR. Smlouva pro LâR pfiedstavuje vlastní nástroj kontroly

kvality pÛvodu a kvality reprodukãního materiálu a je dÛslednû vyhodnocována se zamûfiením na prokazatelnost kontrolovan˘ch

údajÛ. Trend v˘voje poãtu povûfien˘ch pûstitelÛ LâR k 31. 12. od roku 1996 aÏ po rok 2005 je uveden v následující tabulce. Cílem LâR

je neustálé zkvalitÀování sluÏeb poskytovan˘ch povûfien˘mi pûstiteli.

V˘voj poãtu povûfien˘ch pûstitelÛ LâR v posledních deseti letech k 31. 12. roku
Number of LâR accredited producers in previous ten years as at 31 December
Rok/Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Poãet/
Number 235 220 212 211 190 184 172 157 159 161

Pûstování lesÛ/Silviculture

Pûstování lesÛ ve správû LâR i nadále vycházelo ze zásad státní lesnické politiky a trvale udrÏitelného hospodafiení. 

V˘voj holiny v porovnání s v˘mûrou porostní pÛdy/Comparison of clear-cut areas and forest stand acreage
Rok/Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

V˘mûra por. pÛdy (tis. ha)/Forest stand acreage 1 424 1 391 1 371 1 351 1 343 1 333 1 325

Holina k 31. 12. (ha)/Clear-cut area 11 962 11 084 10 295 10 335 11 296 10 947 11 408

Holina k 31. 12. (%)/ % of clearcuts 0,84 0,80 0,75 0,76 0,84 0,82 0,86
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Podíl jehliãnat˘ch a listnat˘ch dfievin na umûlé obnovû lesa
Proportion of conifers and broadleaves in artificial regeneration of forest
Rok/Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Jehliãnaté (ha)/Conifers (ha) 7 036 6 629 6 075 5 609 5 461 6 091 5 718

Z toho jedle (ha)/Of this fir (ha) 368 556 589 468 488 490 449

Jedle % z umûlé obnovy/Fir (in % from 

the whole regeneration) 3,08 5,11 5,95 5,22 5,56 5,10 4,90

Listnaté (ha)/Broadleaves (ha) 4 703 4 249 3 819 3 357 3 309 3 525 3 437

Listnaté % z umûlé obnovy/Broadleaves 
(in % from the whole regeneration) 40,07 39,06 38,60 37,45 37,73 36,66 37,54

MZD (%)/Soil improving species 43,15 44,17 44,55 42,67 43,30 41,76 42,45

V roce 2005 byl (obdobnû jako v pfiedchozích letech) podíl melioraãních a zpevÀujících dfievin pfii umûlé obnovû lesa v˘raznû vy‰‰í

neÏ minimální podíl MZD stanoven˘ zákonn˘mi pfiedpisy.

V˘voj podílu pfiirozené obnovy na 1. obnovû/Natural regeneration in the first regeneration
Rok/Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

První obnova celkem (ha)/Total first regeneration 10 843 11 123 10 450 9 809 10 185 11 201 10 410

Pfiirozená obnova (ha)/Natural regeneration (ha) 1 550 1 981 2 444 2 471 2 743 3 082 2 406

Pfiirozená obnova (%)/Natural regeneration (%) 14,30 17,80 23,39 25,19 26,93 27,51 23,11

V roce 2005 do‰lo k úbytku podílu první pfiirozené obnovy na celkové obnovû lesa oproti letÛm 2002–2004.

Vybrané ukazatele hospodafiení/Forest management indicators
Rok/Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Holina k 31. 12. (ha)/Clear-cut area (ha) 11 962 11 084 10 295 10 335 11 296 10 947 11 408

Holina z tûÏby (ha)/Clear-cut area 
made by logging (ha) 8 847 8 741 8 125 8 202 8 177 9 086 9 831

Umûlá obnova (ha)/Articifial regeneration (ha) 11 941 10 878 9 894 8 966 8 770 9 143 9 155

Pfiirozená obnova (ha)/Natural regeneration (ha) 1 550 1 981 2 444 2 471 2 743 3 082 2 406

Obnova celkem (ha)/Total regeneration (ha) 13 491 12 859 12 338 11 437 11 513 12 225 11 562

Profiezávky (ha)/Juvenile thinning (ha) 26 862 25 703 25 558 22 867 23 797 21 006 20 379

Probírky (ha)/Thinning (ha) 69 437 64 260 62 218 54 256 38 893 48 301 46 645

TûÏba dfiíví (tis. m3)/Logging (thousands m3) 6 903 6 843 6 933 7 370 7 435 7 653 7 741

Z toho nahodilá (tis. m3)/Salvage cutting
(thousands m3) 1 914 1 598 1 215 2 066 4 034 2 606 2 061

Podíl nahodilé tûÏby (%)/ % of salvage cutting (%) 27,7 23,4 17,5 28,0 54,3 34,1 26,62

TûÏba (m3) na 1 ha porostní pÛdy/Cutting 
(thousands m3) per ha 4,85 4,92 5,06 5,45 5,54 5,70 5,84

Rok 2005 díky poklesu objemu nahodil˘ch tûÏeb znamenal dal‰í krok smûrem k fiádnému lesnickému hospodafiení. I nadále

pokraãoval pokles nezdaru zalesnûní.
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Vybrané ukazatele hospodafiení na 1000 ha lesa/Forest management intensity indicators (per 1,000 ha of forest)
Rok/year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Holina k 31. 12. (ha)/Clear-cut area (ha) 8,40 7,97 7,40 7,65 8,19 8,01 8,38

Holina z tûÏby (ha)/Clear-cut area made 
by logging (ha) 6,21 6,28 5,84 6,07 5,93 6,64 7,22

Umûlá obnova (ha)/Articifial regeneration (ha) 8,39 7,82 7,11 6,64 5,95 6,69 6,72

Pfiirozená obnova (ha)/Natural regeneration (ha) 1,09 1,42 1,76 1,83 1,98 2,25 1,77

Obnova celkem (ha)/Total regeneration (ha) 9,48 9,24 8,87 8,46 7,93 8,94 8,49

Nezdar zalesnûní (ha)/Unsuccessful forestation(ha) 1,31 1,30 1,16 1,07 0,95 0,86 0,85

Profiezávky (ha)/Juvenile thinning (ha) 18,87 18,48 18,37 16,92 17,26 15,36 14,96

Probírky (ha)/Thinning (ha) 48,77 46,20 44,73 40,16 28,21 35,32 34,25

TûÏba dfiíví (m3)/Logging (m3) 4 849 4 919 4 984 5 455 5 536 5 596 5 684

Z toho pfiedm˘tní (m3)/of this Intermediate 
felling (m3) 1 149 1 150 1 199 1 304 749 967 1 030

M˘tní (m3)/Harvest cut (m3) 2 341 2 598 2 912 2 622 1 784 2 723 3 329

Nahodilá (tis. m3)/Salvage cutting (thousands m3) 1 345 1 149 873 1 529 3 003 1 906 1 513

M˘tní tûÏba (m3)/1 ha holiny/Harvest 
cut (m3)/1 ha clear cut 377 413 499 432 293 410 398

Ochrana lesa/Forest Protection

Rok 2005 patfiil k teplej‰ím a vlhãím. Teplotnû nadnormální byly mûsíce leden, duben aÏ ãervenec, záfií a fiíjen. Naopak únor

a bfiezen patfiily k nejchladnûj‰ím mûsícÛm. SráÏkovû nadnormální byl pfiedev‰ím ãervenec, dále pak leden, únor, kvûten, srpen

a prosinec. PodprÛmûrn˘ byl fiíjen a ãerven.

Nejsilnûj‰í vûtry vanuly v lednu a únoru, a dále bûhem roku 29. ãervence a 16.–17. prosince. Po prosincov˘ch vûtrech

následovalo snûÏení, které spolu s následujícími snûhov˘mi pfiívaly zpÛsobilo jednu z nejvût‰ích snûhov˘ch kalamit posledních

desetiletí.

Nejvût‰í ‰kody mezi abiotick˘mi ãiniteli zpÛsobil vítr (v roce 2005 bylo zpracováno 969 tisíc m3 takto vyvolan˘mi tûÏbami), dále

sucho (180 tisíc m3), sníh (67 tisíc m3), námraza (15 tisíc m3). Exhalaãní tûÏby dosáhly v˘‰e 9 tisíc m3 a nahodilé tûÏby vyvolané

ostatními pfiíãinami 19 tisíc m3.

V roce 2005 bylo asanováno celkem 254,1 tisíc m3 nastojato napadeného kÛrovcového dfiíví a 8,2 tisíc m3 druhotnû napadené

Ïivelné kalamity. Bylo poloÏeno 150,2 m3 lapákÛ a instalováno 32,2 tisíc ks lapaãÛ. Odkornûno bylo 34,8 tisíc m3 a chemicky

asanováno 93,9 tisíc m3.

ListoÏraví ‰kÛdci v roce 2005 nezpÛsobili v˘raznûj‰í ‰kody. Bekynû mni‰ka i ploskohfibetky na smrku se nacházely v základním

stavu a zásah proti nim se neprovádûl. Na jiÏní Moravû byla na dubech pfiemnoÏena bekynû velkohlavá na plo‰e cca 3400 ha. Její

Ïíry nepÛsobí nevratná po‰kození, pfiesto byl proveden zásah na plo‰e 1400 ha. Hlodavci v roce 2005 zpÛsobili ‰kodu na plo‰e 691 ha.

Nadále se projevuje Ïloutnutí porostÛ zpÛsobené nedostatkem stopov˘ch prvkÛ, zejména hofiãíku. V roce 2005 byl registrován

na plo‰e 27 tisíc hektarÛ. Jako nápravné opatfiení na zmírnûní ‰kod bylo u LâR provedeno vápnûní v dávce 3 t na hektar v Kru‰n˘ch

horách na plo‰e 288 ha, v Jizersk˘ch horách na plo‰e 262 ha a na LS Vy‰‰í Brod na plo‰e 53 ha. Na nejvíce ohroÏen˘ch plochách

v Kru‰n˘ch horách bylo provedeno hnojení hnojivem SILVAMIX F4 v dávce 300 kg/ha na plo‰e 468 hektarÛ. Vápnûní i hnojení bylo

hrazeno z prostfiedkÛ MZe. Mimo tato opatfiení bylo provádûno hnojení sazenic po v˘sadbû.

Kromû oblastí s v˘skytem pfiíznakÛ Ïloutnutí se nadále jako nejproblematiãtûj‰í jeví ostravsko-opavská oblast, kde se ve velké

mífie projevuje hynutí smrkÛ pfiedev‰ím vlivem akutního rozvoje václavky. V oblasti bylo z tohoto dÛvodu vytûÏeno 142 tisíc m3 dfiíví.
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Grantová sluÏba LâR/LâR Grant Service

Grantová sluÏba LâR zahájila svou ãinnost v roce 2002. Od roku 2002 do konce roku 2005 bylo pfiijato celkem 19 v˘zkumn˘ch

projektÛ o celkovém finanãním objemu 22,641 mil. Kã. Do konce roku 2005 bylo 7 projektÛ dofie‰eno, 1 projekt pfiedãasnû ukonãen

a u 11 projektÛ fie‰ení pokraãuje. V prÛbûhu roku 2005 byly pfiijaty 4 nové projekty.

Do konce roku 2005 bylo dokonãeno fie‰ení projektÛ:
ã.2) „Lesnické hospodafiení v Jizersk˘ch horách.” ¤e‰itel: V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství a myslivosti, Jílovi‰tû-Strnady.

Celkov˘ finanãní objem 4,816 mil. Kã.

ã.1) „Po‰kození lesních porostÛ v oblasti Suchého (LS Lan‰kroun) a Anenského vrchu (LS Rychnov n. K.). ·etfiení pfiíãin a návrh

opatfiení.” ¤e‰itel: V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství a myslivosti, Jílovi‰tû-Strnady. Celkov˘ finanãní objem 1,713 mil. Kã.

ã.3) „Zmûny obsahu prvkÛ v porostech smrku, buku, jefiábu a bfiízy v prÛbûhu roku.” ¤e‰itel: V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství

a myslivosti, Jílovi‰tû-Strnady. Celkov˘ finanãní objem 1,119 mil. Kã.

ã.6) „Základy obnovy lesa v 8. LVS Hrubého Jeseníku s pfiihlédnutím k vlivÛm mikroklimatick˘ch a Ïivinov˘ch pomûrÛ stanovi‰tû.”

¤e‰itel: Ekotoxa Opava. Celkov˘ finanãní objem 1,429 mil. Kã, z toho v roce 2005 uhrazeno 652 tis. Kã.

ã.8) „Optimalizace hydrologického reÏimu luÏního ekosystému po antropick˘ch zásazích a její zapracování do zásad managementu

na polesí Tvrdonice.” ¤e‰itel: Ing. Petr Prax, Ph.D., Brno. Celkov˘ finanãní objem 475,6 tis. Kã z toho v roce 2005 uhrazeno 126 tis. Kã.

ã.9) „Aplikace metody v˘poãtu pfievodních koeficientÛ objemu rovnaného dfiíví pomocí poãítaãové anal˘zy obrazu a její verifikace

prostfiednictvím elektronické pfiejímky a stanovení koeficientÛ podle dfieviny a sortimentÛ pro harvestorovou technologii.” ¤e‰itel:

Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû. Celkov˘ finanãní objem 335,5 tis. Kã. Z toho bylo v roce 2005 uhrazeno 142 tis. Kã.

ã.10) „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. Z toho bylo v roce 2005 uhrazeno 128 tis. Kã.

Nadále pokraãuje fie‰ení projektÛ:
ã.4) „Studium vyuÏitelnosti entomopatogenních hub (Deuteromycetes) v systému integrované 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,

z toho bylo v roce 2005 vynaloÏeno 300 tis. Kã.

ã.5) „PÛdní a epigeická fauna stanovi‰È ovlivnûn˘ch vápnûním a její dynamika.” ¤e‰itel: Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita

v Brnû. Celkov˘ finanãní objem je po roz‰ífiení projektu 1,111 mil. Kã, z toho bylo v roce 2005 vynaloÏeno 164 tis. Kã.

ã.7) „Revitalizace pÛdního prostfiedí valÛ v 7. LVS Kru‰n˘ch hor s návrhem dal‰ích opatfiení pro obnovu lesa.” ¤e‰itel: Mendelova

zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû. Celkov˘ finanãní objem 1,154 mil. Kã, z toho bylo uhrazeno v roce 2005 168 tis. Kã.

ã.11) „Anal˘za efektivnosti polyfunkãního lesního hospodáfiství na území LZ Îidlochovice.” ¤e‰itel: âeská zemûdûlská univerzita

v Praze. Celkov˘ finanãní objem 672 tis. Kã. V roce 2005 bylo uhrazeno 189 tis. Kã.

ã.12) „Atraktivita smrkov˘ch lapákÛ napaden˘ch václavkou pro kambiofágy.” ¤e‰itel: V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství

a myslivosti, Jílovi‰tû-Strnady. Celkov˘ finanãní objem 645 tis. Kã. V roce 2005 bylo uhrazeno 336 tis. Kã.

ã.13) „VyuÏití mikrosatelitních anal˘z pfii ‰lechtûní populace bíl˘ch jelenÛ u LâR.” ¤e‰itel: Mendelova zemûdûlská a lesnická

univerzita v Brnû. Celkov˘ finanãní objem 321 tis. Kã. Z toho bylo v roce 2005 uhrazeno 76 tis. Kã.

ã.14) „Komplexní fie‰ení problematiky chovu jelena siky vãetnû ‰kod pÛsoben˘ch touto zvûfií v PlzeÀském regionu a navazující ãásti

Karlovarského regionu.” ¤e‰itel: Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû. Celkov˘ finanãní objem 365 tis. Kã. Z toho bylo

v roce 2005 uhrazeno 84 tis. Kã.

V prÛbûhu roku 2005 byly novû zafiazeny projekty:
ã.15) „Modely hospodáfisk˘ch opatfiení a vlastních nákladÛ organizaãních jednotek LâR dle souborÛ lesních typÛ.” ¤e‰itel: âeská

zemûdûlská univerzita v Praze. Celkov˘ finanãní objem 445 tis. Kã. Z toho bylo v roce 2005 uhrazeno 252 tis. Kã.
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ã.16) „Srovnání metod ruãního a elektronického mûfiení dfiíví. Návrh pravidel elektronického mûfiení a pfiejímky dfiíví v âR.” ¤e‰itel:

Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû. Celkov˘ finanãní objem 362 tis. Kã. Z toho bylo uhrazeno v roce 2005 210 tis. Kã.

ã.17) „Projekt vzorového polyfunkãního objektu Allahovy rybníky.” ¤e‰itel: Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s., Hodonín.

Celkov˘ finanãní objem 340 tis. Kã. V roce 2005 bylo uhrazeno 118 tis. Kã.

ã.18) „Lesnické hospodafiení v imisní oblasti Kru‰n˘ch hor.” ¤e‰itel: V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství a myslivosti Jílovi‰tû-

-Strnady (t˘m sloÏen˘ z mnoha pfiedních v˘zkumn˘ch pracovi‰È âR). Celkov˘ finanãní objem 4,518 mil. Kã. Z toho bylo v roce 2005

uhrazeno 1,260 mil. Kã.

Celkem bylo na fie‰ení projektÛ Grantové sluÏby LâR v roce 2005 vynaloÏeno 4,205 mil. Kã bez DPH.

Pro publikaci v˘sledkÛ byla zaloÏena Ediãní fiada projektÛ Grantové sluÏby LâR. Ve‰keré v˘stupy projektÛ v plné verzi jsou

k dispozici v elektronické podobû na CD nosiãích. V potfiebném mnoÏství jsou k dispozici závûreãné zprávy v tiskové podobû

a u nejv˘znamnûj‰ích projektÛ jsou v˘stupy vydávány kniÏnû jako monografie. Souhrnné v˘sledky v‰ech dokonãen˘ch projektÛ

Grantové sluÏby LâR jsou zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách LâR.

Myslivost/Game Management

V mysliveckém roce 2005/2006 bylo ve vlastní reÏii uÏíváno na organizaãních jednotkách LâR celkem 163 honiteb. Oproti

pfiedchozímu mysliveckému roku do‰lo ke sníÏení poãtu reÏijních honiteb o 11. Ke sníÏení poãtu reÏijních honiteb bylo pfiistoupeno

po konzultacích s pfiíslu‰n˘mi vedoucími organizaãních jednotek pfiedev‰ím z dÛvodu provedené optimalizace organizaãní

struktury LâR. Hospodafiení v reÏijních honitbách je i nadále trvale podfiízeno funkcím, pro které byly tyto honitby zfiízeny. To jsou

pfiedev‰ím funkce referenãní, ukázka vzorového mysliveckého hospodafiení, v˘zkum, myslivecké vyÏití zamûstnancÛ, ale také

realizace rÛzn˘ch mysliveck˘ch, v˘zkumn˘ch a propagaãních akcí. Nedílnou souãástí ekonomiky reÏijních honiteb jsou komerãní

poplatkové lovy a prodej zvûfiiny.

I pfies dlouhotrvající a mimofiádnû nepfiíznivou zimu nedo‰lo v reÏijních honitbách LâR, s. p., k mimofiádn˘m úhynÛm zvûfie.

V procentuálním vyjádfiení tvofií celkov˘ úhyn dohledané zvûfie 9,2 %. Nejvy‰‰ím poãtem uhynul˘ch kusÛ zvûfie byla postiÏena zvûfi

srnãí, jíÏ uhynulo 471 kusÛ. V tomto pfiípadû ãinilo procento úhynu 13,7 %, pfiiãemÏ z dlouhodob˘ch prÛmûrÛ sledování úhynÛ vypl˘vá,

Ïe u srnãí zvûfie je obvyklé procento úhynu do 15 %. Plán lovu v reÏijních honitbách byl ve sledovaném období u v‰ech vybran˘ch

druhÛ spárkaté zvûfie splnûn dle jednotliv˘ch druhÛ zvûfie, a bylo tak dosaÏeno celkového plnûní na 108,9 %.

Plnûní plánu lovu vybran˘ch druhÛ spárkaté zvûfie v reÏijních honitbách LâR, s. p.
Performance of hooged game hunting plan in LâR hunting districts
Plán/Plan

Druh zvûfie/Game 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 index 2005/06

Jelen/Red deer 2 964 3 017 2 501 2 550 2 585 101,4

Sika/Sika deer 324 296 447 402 437 108,7

Muflon/Moufflon 1 285 1 349 968 890 893 100,3

Danûk/Fallow deer 1 874 1 386 1 425 1 071 1 034 96,5

Srnec/Roe deer 3 863 4 133 4 225 3 635 3 255 89,5

Kamzík/Chamois 8 9 7 7 7 100,0
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Plnûní plánu lovu vybran˘ch druhÛ spárkaté zvûfie v reÏijních honitbách LâR, s. p.
Performance of hooged game hunting plan in LâR hunting districts
Skuteãnost/Reality

Druh zvûfie/Game 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 Index 2005/06

Jelen/Red deer 3 164 3 114 2 633 2 678 2 822 105,4

Sika/Sika deer 340 343 586 479 604 126,1

Muflon/Moufflon 1 365 1 281 978 1 021 1 004 98,3

Danûk/Fallow deer 1 933 1 357 1 489 1 148 1 058 92,2

Srnec/Roe deer 4 065 4 290 4 355 3 843 3 428 89,2

Kamzík/Chamois 10 13 7 11 22 200,0

Plnûní plánu lovu v % dle jednotliv˘ch vybran˘ch druhÛ spárkaté zvûfie/Performance of hoofed game hunting plan in %
2005/06 Jelen/Red deer Sika/Sika deer Muflon/Moufflon Danûk/Fallow deer Srnec/Roe deer Kamzík/Chamois Celkem/Total

Plán/Plan 2 585 437 893 1 034 3 255 7 8 211

Skuteãnost/Reality 2 822 604 1 004 1 058 3 428 22 8 938

% 109,2 138,2 112,4 102,3 105,3 314,3 108,9

·kody zvûfií/Game Damages

·kody pÛsobené zvûfií na lese jsou zji‰Èovány a vyãíslovány na v‰ech lesních pozemcích, ke kter˘m mají LâR právo hospodafiit. Ve

finanãním vyjádfiení do‰lo k meziroãnímu nárÛstu v˘‰e ‰kod o 1,790 mil. Kã, coÏ v procentuálním vyjádfiení znamená zv˘‰ení o 16,4 %.

Ke zv˘‰ení do‰lo u v‰ech druhÛ ‰kod, pfiiãemÏ nárÛst ‰kody zpÛsobené ohryzem a loupáním je závaÏn˘ a nepochybnû signalizuje

problém t˘kající se nedostateãné péãe o zvûfi v dobû nouze.

Na  celkové vyãíslené ãástce ‰kod zpÛsoben˘ch zvûfií na lese ve v˘‰i 12,783 mil. Kã se ãástkou 1,967 mil. Kã podílejí reÏijní

honitby, ãástkou 7,022 mil. Kã vlastní pronajaté honitby a ãástkou 3,794 mil. Kã honitby ostatní (spoleãenstevní). K nárÛstu v˘‰e ‰kod

za sledované období do‰lo u v‰ech druhÛ honiteb. Stávající metodika v˘poãtu ‰kod zpÛsoben˘ch zvûfií na lese (vyhlá‰ka MZe 

ã. 55/1999 Sb.) není z pohledu statistického vyhodnocování zcela pfiesná, ale lze konstatovat, Ïe pracovníci LâR zji‰Èování

a uplatÀování ‰kod zpÛsoben˘ch zvûfií na lese vûnují náleÏitou pozornost, neboÈ pfii v‰ech proveden˘ch vnûj‰ích i vnitfiních

kontrolách nebylo zji‰tûno v˘znamn˘ch pochybení.

1. 7.–30. 6. Celkem mil. Kã Zniãení Okus Loupání Mim.opatfiení
pfiíslu‰ného roku Total (CZK milllion) Damage Browse Peeling Extraordinary 
of the respective year measures

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

2003/04 10,993 1,960 4,782 3,862 389

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

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

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

Imisní zatíÏení lesÛ/Forest Air Pollution Load

V˘voj zneãi‰tûní ovzdu‰í a kysel˘ch depozic se jiÏ nûkolik posledních rokÛ podstatnû nemûní a ani rok 2005 se nijak nevymykal

ustálenému stavu. Emise hlavních zneãi‰Èujících látek v âR (SO2, NOx, CO, TE, VOC) po fiádovém sníÏení v prÛbûhu 90. let minulého

století jiÏ neklesají, naopak u nûkter˘ch ‰kodlivin dochází k nárÛstu jejich produkce. Imisní zatíÏení ve formû kyselé mokré i suché

depozice ovlivÀuje lesní porosty a pÛdu nadále, a to pfiedev‰ím v horsk˘ch oblastech.
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Hranice v˘mûry pásem ohroÏení se proti pfiedchozímu roku v˘raznû nezmûnily, stupnû po‰kození imisemi se na lesních

hospodáfisk˘ch celcích s nov˘m lesním hospodáfisk˘m plánem posunuly ze stupÀÛ I a II do 0/I a 0.

Pásma ohroÏení imisemi k 31. 12. 2005/Air pollution damage zones as at 31 December 2005
Porostní pÛda/Forest stand area A B C D

1 330 351 ha 17 699 53 727 299 670 959 255

% 1,3 4 22,5 72,2

Stupnû po‰kození imisemi k 31. 12. 2005/Air pollution damage categories as at 31 December 2005
Porostní pÛda/Forest stand area 0 0/I I II IIIA IIIB IV

1 330 351 ha 1 105 012 108 782 92 051 19 921 4 101 342 142

% 83,1 8,2 6,9 1,5 0,3 0 0

Imisní ‰kody/Air Pollution Damages

·kody jsou vyãíslovány dle metodiky stanovené vyhlá‰kou MZe ã. 55/1999 Sb. o zpÛsobu v˘poãtu v˘‰e újmy nebo ‰kody zpÛsobené

na lesích. Jedná se pfiedev‰ím o újmu zpÛsobenou vlastníkovi lesÛ zejména v budoucnu díky zv˘‰en˘m nákladÛm spojen˘m

s vynucen˘mi hospodáfisk˘m opatfiením a sníÏením zhodnocení dfievní hmoty.

V˘‰e vyãíslen˘ch imisních ‰kod v mil. Kã/Air pollution damage in CZK million
Rok/Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003

V˘‰e ‰kody/Damage 96 146 135 100 85 82

Za rok 2004 a 2005 není v˘‰e imisních ‰kod dosud vyãíslena. Pfiedpokládá se v‰ak trend mírného sniÏování imisních ‰kod

zji‰Èovan˘ch a vyãíslovan˘ch podle platné legislativy v dÛsledku postupného zlep‰ování zdravotního stavu lesa na základû

dlouhodobû realizovan˘ch revitalizaãních opatfiení.

Certifikace lesÛ/Forest Certification

K 31. 12. 2005 byly LâR drÏiteli osvûdãení o certifikaci lesÛ podle systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest

Certification schemes) na celkem 120 lesních hospodáfisk˘ch celcích o celkové v˘mûfie 1 353 694 ha.

Uvedené osvûdãení je dokladem, Ïe pfiíslu‰né lesní hospodáfiské celky ve správû LâR jsou souãástí certifikovaného regionu

âeská republika a Ïe LâR na nich hospodafií v souladu se schválen˘mi standardy trvale udrÏitelného hospodafiení v lesích. ÚroveÀ

hospodafiení v lesích spravovan˘ch LâR bude i nadále pfiedmûtem roãních dozorov˘ch auditÛ certifikaãního orgánu a interních

auditÛ provádûn˘ch Národním certifikaãním centrem.

V˘kon funkce odborného lesního hospodáfie/Excercise of the “Professional Forest Manager” Function

K 31. 12. 2005 vykonávaly LâR ãinnost odborného lesního hospodáfie (dále téÏ OLH) pro jiné vlastníky na celkové v˘mûfie 288 054 ha,

z toho ze zákona (§ 37 odst. 6 lesního zákona) na 270 888 ha pro 205 044 vlastníkÛ a smluvnû (§ 37 odst. 3 lesního zákona) na 17 166 ha

pro 221 vlastníkÛ. Oproti roku 2004 se tak celková v˘mûra prakticky nezmûnila (nárÛst o 1,9 %), pfiiãemÏ ãinnost ze zákona narostla

o 1,8 % a ãinnost smluvní zaznamenala nárÛst o 3,5 %.
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Hospodáfiská úprava lesÛ
Forest Management Planning

Hlavní ãinností hospodáfiské úpravy lesÛ (HÚL) je zabezpeãení pfiípravy a obnovy lesních hospodáfisk˘ch plánÛ (LHP) pro

organizaãní jednotky LâR v souladu s platnou legislativou a jednotnou strategií LâR pfii hospodafiení s majetkem státu. V roce 2005

byla dokonãena tvorba LHP s platností od 1. 1. 2005. Jednalo se celkem o 10 lesních hospodáfisk˘ch celkÛ (LHC) u 8 organizaãních

jednotek LâR. Celková v˘mûra ãinila 136 659 ha. V‰echny LHP byly fiádnû schváleny orgánem státní správy lesÛ. LâR investovaly do

tohoto roãníku LHP celkem 52 382 989 Kã bez DPH, coÏ ãiní v pfiepoãtu na 1 ha 383 Kã. LâR i v roce 2005 poÏádaly o státní pfiíspûvek

na vyhotovení LHP v digitální formû ve v˘‰i 47 718 015 Kã. Jednotliv˘mi krajsk˘mi úfiady byla uznána a vyplacena ãástka 43 051 468 Kã,

coÏ je 90 % uplatnûné ãástky.

V roce 2005 byly ukonãeny venkovní práce u LHP s platností od 1. 1. 2006. Jednalo se celkem o 11 LHC u 10 organizaãních

jednotek LâR. Celková v˘mûra ãinila 121 235 ha. 

Vyhotovení LHP je u LâR zaji‰Èováno nezávisl˘mi specializovan˘mi externími podnikatelsk˘mi subjekty. LâR vypsaly v souladu

se zákonem o vefiejn˘ch zakázkách v roce 2005 celkem 9 obchodních vefiejn˘ch soutûÏí (OVS) na zpracování LHP s platností od 1. 1. 2007

pro 9 LHC u 9 organizaãních jednotek LâR. PfiedbûÏná v˘mûra tûchto LHC ãinila 119 254 ha.

Do OVS na zpracování LHP s platností od 1. 1. 2007 se pfiihlásilo celkem 13 subjektÛ. PrÛmûrn˘ poãet subjektÛ na jednu OVS

ãinil 5 (2 aÏ 8 subjektÛ). DosaÏená prÛmûrná cena (aritmetick˘ prÛmûr váÏen˘ pfiedbûÏnou plochou jednotliv˘ch LHC) z uzavfien˘ch

smluv o dílo ãinila 386 Kã bez DPH. Index zmûny ceny za LHP v roce 2005 proti roku 2004 ãinil 107,2. Poprvé od roku 1996 tak do‰lo

k mírnému nárÛstu ceny za LHP. DÛvodem jsou zvy‰ující se poÏadavky LâR na kvalitu v˘sledného díla. U tohoto roãníku LHP byly

jiÏ v roce 2005 zahájeny ãinnosti pfiedev‰ím v oblasti pfiípravn˘ch prací. 

Podrobn˘ seznam rozpracovan˘ch LHP v roce 2005 dle jednotliv˘ch LHC je uveden v tabulce a v pfiehledné mapû organizaãní

struktury.

Pfiehled rozpracovan˘ch lesních hospodáfisk˘ch plánÛ v roce 2005/List of forest management plans in effect in 2005
Organizaãní jednotka Název LHC Platnost LHP od Plocha PUPFL (ha)
Organizational unit Name of forest Force of forest Forest area (ha)

management area management plan from

Boubín Boubín 1 1. 1. 2005 11 846

Boubín Boubín 2 1. 1. 2005 10 876

Boubín Bazum 1. 1. 2005 730

Buchlovice Buchlovice 1 1. 1. 2005 15 319

Dûãín Dûãín 1 1. 1. 2005 15 314

DomaÏlice DomaÏlice 1 1. 1. 2005 13 882

Hanu‰ovice Hanu‰ovice 1 1. 1. 2005 19 593

Kfiivoklát Kfiivoklát 1 1. 1. 2005 13 762

Ostravice Ostravice 1 1. 1. 2005 18 735

Telã Telã 1 1. 1. 2005 16 602

Souãet/Total 136 659
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Organizaãní jednotka Název LHC Platnost LHP od Plocha PUPFL (ha)
Organizational unit Name of forest Force of forest Forest area (ha)

management area management plan from

Buãovice Buãovice 1 1. 1. 2006 12 586

Buãovice Raãice 1 1. 1. 2006 10 280

âesk˘ Krumlov âesk˘ Krumlov 1 1. 1. 2006 12 363

JindfiichÛv Hradec JindfiichÛv Hradec 1 1. 1. 2006 14 355

Louãná nad Desnou Louãná nad Desnou 1 1. 1. 2006 14 892

Nymburk Nymburk 1 1. 1. 2006 10 694

Rumburk Rumburk 1 1. 1. 2006 18 127

Rychnov nad KnûÏnou Opoãno 1 1. 1. 2006 2 833

Kácov Soutice 1. 1. 2006 73

Vsetín Velké Karlovice 1 1. 1. 2006 8 662

Znojmo Znojmo 1 1. 1. 2006 16 370

Souãet/Total 121 235

DvÛr Králové nad Labem Broumov 1 1. 1. 2007 13 296

Jeseník Jeseník 1 1. 1. 2007 17 428

Lan‰kroun Lan‰kroun 1 1. 1. 2007 11 429

Litomûfiice Litomûfiice 1 1. 1. 2007 16 927

Mûlník Mûlník 1 1. 1. 2007 8 071

Nové Mûsto na Moravû Nové Mûsto na Moravû 1 1. 1. 2007 14 735

RoÏnov pod Radho‰tûm RoÏnov pod Radho‰tûm 1 1. 1. 2007 8 183

StráÏnice StráÏnice 1 1. 1. 2007 15 056

Stfiíbro Stfiíbro 1 1. 1. 2007 14 129

Souãet/Total 119 254

K 1. 4. 2005 bylo v rámci  odboru HÚL na fieditelství LâR zfiízeno oddûlení geografick˘ch informaãních systémÛ (GIS). Metodická

ãinnost odboru HÚL pfii pfiípravû podkladÛ pro obnovu LHP, kontrole procesÛ pfii vyhovování nov˘ch LHP a uzávûrkách lesní

hospodáfiské evidence za LâR je dále roz‰ifiována o podporu nov˘ch aplikací pro rÛzné stupnû fiízení s vyuÏitím alfanumerick˘ch

a grafick˘ch dat uloÏen˘ch v centrálním datovém skladu. 
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Lesní hospodáfiské celky dotãené obnovou LHP v roce 2005
Forest management areas affected by renewed forest management plan in 2005

Lesy ve správû LâR, s. p./Forest managed by LâR
� Hranice lesních správ/závodÛ 

(stav k 1. 1. roku) 
Boundaries of forest districts/forest plants 
(as at 1 January of the year)

� Lesy ve správû LâR, s. p. 
(stav k 31. 12. 2005)
Forest managed by LâR 
(as at 31 December 2005)

� Lesy ve správû jin˘ch správcÛ
Forest managed by other administrators

� Hranice lesních správ/závodÛ
Boundaries of forest districts/forest plants
Lesní hospodáfiské celky
Forest management areas

� 2005

� 2006

� 2007
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NaplÀování vefiejného zájmu
Compliance with Public Interest

Lesy âeské republiky, s. p., jsou zaloÏeny v souladu se zákonem ã. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znûní, „k uspokojování

v˘znamn˘ch celospoleãensk˘ch, strategick˘ch, nebo vefiejnû prospû‰n˘ch zájmÛ”.

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

Lesnická politika LâR (1996), vycházející ze Zásad státní lesnické politiky schválen˘ch Vládou âR v roce 1994, definuje jako

hlavní úkol LâR „vytváfiet optimální vztah mezi plnûním v‰ech funkcí lesÛ a trÏním ekonomick˘m prostfiedím a zajistit pfiitom trvalou

produkci kvalitní dfievní hmoty pfii respektování a rozvíjení environmentálních funkcí lesÛ”.

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

stavu.

Program 2000 – zaji‰tûní cílÛ vefiejného zájmu u LâR (1999, 2000) – rozpracovává problematiku mimoprodukãních funkcí lesa

a definuje postupné kroky k jejich zachování a dal‰í podpofie. V roce 2005 byly v rámci Programu 2000 provedeny práce v celkové

hodnotû 24,481 mil. Kã.

Náklady na realizaci Programu 2000 za léta 1999–2005/Implementation costs of Programme 2000 in 1999–2005
Rok/Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Celkové náklady (mil. Kã)
Total costs (CZK million) 10,000 30,000 22,863 23,921 25,842 18,591 24,481

Program 2000 v roce 2005/Programme 2000 in 2005
tis. Kã poãet akcí

CZK thousand No. of activities

Celkem/Total 24 481 649

z toho/of this

Provozní ãinnost/Operating activity

Estetické úpravy/Aesthetic finish 1 780 32

Péãe o vodní zdroje/Care for water resources 2 519 105

Péãe o biodiverzitu/Care for biodiversity 1 405 32

Péãe o drobné stavby/Care for low-value buildings 2 494 53

Péãe o drobné objekty pro vefiejnost/Care for low-value public structures 3 191 161

Potlaãování invazivních druhÛ rostlin/Suppression of invasive plant types 1 527 30

Informaãní systém pro vefiejnost/Information system for the public 1 073 47

Speciální programy/Special programmes

Opravy a udrÏování tras pro vefiejnost/Repair and maintenance of public tracks 2 930 47

Ostatní – jinde neuvedené/Other – not listed elsewhere 506 14

Provozní ãinnost celkem/Total operating activity 17 425 521
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V R Á M C I PR O G R A M U 2000 B Y L Y V R O C E 2005

P ¤ I P L N ù N Í C Í L Ò V E ¤ E J N É H O Z Á J M U P R O V E D E N Y

P R Á C E V C E L K O V É H O D N O T ù 24,481 M I L .  Kâ.

poznání
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tis. Kã poãet akcí

CZK thousand No. of activities

Investiãní ãinnost/Investment activity

Lesní arboreta/Forest arboretums

Památné, okrasné aj. dfieviny/Commemorative, decorative and other trees 3 1

Úpravy vodních tokÛ, nádrÏí/Water flows and water reservoirs adjustment 476 1

Studánky/Spring wells 239 8

Podpora ohroÏen˘ch druhÛ organismÛ/Support of endangered species

Památné objekty a stavby/Memorial buildings 171 4

Terénní úpravy/Landscaping 

Odpoãinkové a vyhlídkové objekty/Rest areas and look-outs 3 550 81

Budování tábofii‰È pro vefiejnost/Building of public camp sites

Sanace invazních rostlin/Control of invasive plants

Budování inf. systémÛ pro vefiejnost/Building of info-systems for the public 373 14

Cesty, trasy, parkovi‰tû/Roads, tracks, parking lots 425 12

Ostatní – jinde neuvedené/Other – not listed elsewhere 1 819 7

Investiãní ãinnost celkem/Total investment activity 7 056 128

LâR od roku 1999 smluvnû spolupracují s âesk˘m svazem ochráncÛ pfiírody, Sítí stfiedisek ekologické v˘chovy Pavuãina, Klubem

ãesk˘ch turistÛ a Junákem.

V rámci spolupráce s âesk˘m svazem ochráncÛ pfiírody (âSOP) se kaÏdoroãnû realizuje nûkolik desítek konkrétních projektÛ

ochrany biodiverzity v lesích (napfi. opatfiení k ochranû ohroÏen˘ch druhÛ lesních dfievin, bylin, pûvcÛ, dravcÛ a sov, netop˘rÛ,

mapování cenn˘ch lesních mokfiadÛ a vodních tokÛ), dále projekty v oblasti ekologické osvûty, v˘chovy a vzdûlávání. Celkov˘ objem

finanãní spolupráce s âSOP v roce 2005 ãinil 2,2 mil. Kã.

Podpora mimoprodukãních funkcí lesÛ – vnûj‰í zdroje/Support of Other Forest’s Functions – External Sources

Vzhledem ke zmûnû dotaãních pravidel v rámci Programu péãe o krajinu MÎP nebyly v roce 2005 prostfiedky na opatfiení ve zvlá‰tû

chránûn˘ch územích pfiidûlovány pfiímo vlastníkÛm pozemkÛ, n˘brÏ pfiíslu‰n˘m orgánÛm ochrany pfiírody. Konkrétní opatfiení byla

zaji‰Èována tûmito orgány ochrany pfiírody, na pozemcích s právem hospodafiit LâR vÏdy se souhlasem pfiíslu‰n˘ch organizaãních

jednotek podniku. Jedinou v˘jimkou byla pfiímá dotace na opatfiení v Ptaãí oblasti V˘chodní Kru‰né hory na LS Litvínov v celkové

v˘‰i 72,5 tis. Kã.

Ochrana pfiírody a krajiny u LâR/Nature and Landscape Protection at LâR

LâR jsou nejv˘znamnûj‰ím partnerem orgánÛ ochrany pfiírody v âeské republice. Více neÏ 30 % v‰ech lesÛ (400 000 ha)

obhospodafiovan˘ch LâR je souãástí chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí (dále téÏ CHKO). V prÛbûhu roku 2005 byla novû vyhlá‰ena

chránûná krajinná oblast âesk˘ les. Dal‰í bezmála 3 % v˘mûry se nacházejí v maloplo‰n˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch územích, tj.

v národních pfiírodních rezervacích, národních pfiírodních památkách, pfiírodních rezervacích a pfiírodních památkách. Péãe o tato

území je hrazena pfieváÏnû z vlastních prostfiedkÛ podniku.
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Natura 2000 je soustava evropsky v˘znamn˘ch území se stanoven˘m stupnûm ochrany budovaná v zemích EU. Na území

âeské republiky bylo do konce roku 2005 vyhlá‰eno celkem 38 ptaãích oblastí o celkové v˘mûfie 694 tisíc ha v souladu se smûrnicí

79/409/EHS o ochranû volnû Ïijících ptákÛ a 863 evropsky v˘znamn˘ch lokalit o celkové v˘mûfie 724 tisíc ha dle smûrnice 92/43/EHS

o ochranû pfiírodních stanovi‰È, volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin. Celková v˘mûra soustavy Natura 2000 v âR ãiní 

1 046 tisíc ha.

Z toho v˘mûra lesÛ s právem hospodafiit LâR v ptaãích oblastech ãiní 230 tisíc ha, v evropsky v˘znamn˘ch lokalitách 240 tisíc

ha. Vzhledem k pfiekryvu se v soustavû Natura 2000 nachází 370 tisíc ha lesÛ, tj. cca 28 % celkové v˘mûry lesÛ obhospodafiovan˘ch

LâR. 

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

LâR se dlouhodobû aktivnû podílejí na praktické ochranû vybran˘ch druhÛ – napfiíklad na záchrann˘ch chovech tetfieva hlu‰ce

a jeho návratu do volné pfiírody. Dále spolupracují (jak na celostátní úrovni, tak regionálnû) se státní ochranou pfiírody na mapování

v˘skytu chránûn˘ch druhÛ (ãápÛ ãern˘ch, velk˘ch ‰elem aj.), reintrodukci rakÛ aj.

Bezzásahová území a jejich monitoring/Maintenance-free Areas and their Monitoring

V roce 2002 byla uzavfiena mezi LâR a Správou chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí âR (od 1. 1. 2006 Agenturou ochrany pfiírody a krajiny

âR) „Dohoda o spolupráci pfii vymezování lesních porostÛ ponechávan˘ch samovolnému v˘voji a lesních porostÛ bez provádûní

hospodáfisk˘ch zásahÛ ve zvlá‰È chránûn˘ch územích a zaji‰tûní jejich monitoringu“ jako v˘znamn˘ pfiíspûvek obou stran ke

sledování samovolného v˘voje vybran˘ch území.

Jednotlivé lokality (nacházející se v CHKO, pfiednostnû v NPR a PR, pfiípadnû v 1. zónách) na základû této Dohody o spolupráci

navrhuje pfiíslu‰ná organizaãní jednotka podniku a pfiíslu‰ná správa CHKO. Po odsouhlasení spoleãnou odbornou komisí je

podepsána dohoda o vymezení a dal‰ím reÏimu péãe a monitoringu tûchto lokalit.

V prÛbûhu let 2002–2004 probíhala jednání t˘kající se v˘bûru pilotních území a ovûfiování metodiky jejich monitoringu. Dne 

20. 9. 2004 do‰lo k podpisu dohody o vymezení prvního pilotního území – lokality Doutnáã v NPR Karl‰tejn, navrÏené Správou CHKO

âesk˘ kras a lesní správou NiÏbor. V˘mûra území ponechaného samovolnému v˘voji ãiní 66,77 ha. V prÛbûhu roku 2005 zde probûhl

monitoring dle schválené metodiky monitoringu tûchto území.

Dne 18. 1. 2005 byla podepsána dohoda o vymezení druhého pilotního území – lokality Tajga v NPR Kladské ra‰eliny, navrÏené

lesním závodem Kladská a Správou CHKO Slavkovsk˘ les. V˘mûra území ponechaného samovolnému v˘voji ãiní 146,59 ha. V této

lokalitû byl také v prÛbûhu roku 2005 proveden monitoring v‰ech navrÏen˘ch inventarizaãních ploch.

Dále probíhala jednání t˘kající se tfií dal‰ích navrÏen˘ch lokalit.
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Dal‰í funkce lesÛ/Other Forest Functions

Kategorizace lesÛ s právem hospodafiit LâR z hlediska jejich funkcí
Categories of forests managed by LâR according to their functions
Kategorie lesa/Forest category Kód/Code Subkategorie/Subcategory Plocha (ha)/Area (ha)

Lesy hospodáfiské 10 Lesy hospodáfiské 1 107 628,18

Commercial forests Commercial forests

Lesy ochranné 21a Mimofiádnû nepfiíznivá stanovi‰tû 30 912,34

Protection forests Extremely unfavourable sites

21b Vysokohorské lesy 11 300,12

High-elevation forests

21c Lesy v kleãovém lesním vegetaãním stupni 1 074,70

Forests in high altitudes

Lesy zvlá‰tního urãení 31a Ochranná pásma vodních zdrojÛ I. stupnû 8 581,35

Special purpose forests Protection zones of water sources I.

31b Ochranná pásma zdrojÛ léãiv˘ch a minerálních vod 58 325,11

Protection zones of mineral water springs

31c Národní pfiírodní rezervace 14 367,47

National natural reserves

32a 1. zóny CHKO, pfiírodní rezervace a pfiírodní památky 41 966,29

1st zones of PLA, natural reserves and natural monuments

32b LázeÀské lesy 1 209,97

Health/resort forests

32c Pfiímûstské a rekreaãní lesy 5 013,81

Recreation and suburban forest

32d Lesy slouÏící lesnickému v˘zkumu a v˘uce 898,27

Forests for forestry research and education

32e Lesy se zv˘‰enou funkcí ochrannou (pÛda, voda, klima, krajina) 72 553,41

Forests with protection function (soil, water, climate, landscape)

32f Lesy v˘znamné pro uchování biodiverzity 84 781,16

Forests important for the conservation of biodiversity

32g Uznané obory a baÏantnice 29 774,47

Approved game preserves and pheasantries

32h Jin˘ vefiejn˘ zájem 11 253,06

Other public interest

Celkem/Total 1 479 639,71

Souãet uveden˘ch ploch je vy‰‰í neÏ celková v˘mûra PUPFL u LâR vzhledem k pfiekryvÛm jednotliv˘ch deklarovan˘ch kategorií.
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Vyãíslení prÛmûrné spoleãenské sociálnû-ekonomické hodnoty funkcí lesÛ podle projektÛ NAZV ã. EP 9219 a ã. QF3233 (·i‰ák, ·ach,

·vihla, a kol.) je následující: Cena dfievoprodukãní funkce lesÛ dosahuje 7 800 Kã/ha roãnû a 389 850 Kã/ha celkovû s moÏnou

podrobnûj‰í diferenciací podle SLT. Cena funkce lesÛ chovu zvûfie a myslivosti ve voln˘ch honitbách (tj. mimo intenzifikovanou

funkci v oborách a baÏantnicích) dosahuje 170 Kã/ha roãnû a 8 500 Kã/ha lesní pÛdy. Cena funkce produkce lesních plodin

(„nedfievoprodukãní funkce”) ãiní 1 315 Kã/ha roãnû a 65 750 Kã/ha celkovû s diferenciací podle lesních plodin (prÛmûrné ceny

v borÛvkov˘ch a brusinkov˘ch lesních typech jsou 3 960 Kã/ha roãnû a 197 800 Kã/ha celkovû). Cena funkce lesÛ vázání uhlíku

dosahuje 1 000 Kã/ha lesní pÛdy vûnované produkci dfieva pro spoleãenskou spotfiebu, a 50 000 Kã/ha celkovû. Cena hydrick˘ch

funkcí lesÛ dosahuje v pfiípadû redukce maximálních prÛtokÛ 480–1 360 Kã/ha roãnû a 23 800–67 800 Kã/ha celkovû, v pfiípadû

zv˘‰ení minimálních prÛtokÛ 540–4 180 Kã/ha roãnû a 26 900–209 000 Kã/ha celkovû, v pfiípadû kvality vody ve vodárensk˘ch

nádrÏích se ceny pohybují podle náhradního pÛdního krytu od minimálních hodnot aÏ po 6 000 Kã/ha roãnû a 300 000 Kã/ha celkovû.

Cena pÛdoochrann˘ch funkcí lesÛ ãiní v pfiípadû introskeletové eroze 150 000–250 000 Kã/ha celkovû, v pfiípadû zaná‰ení vodních

tokÛ a nádrÏí se pohybuje podle pÛdního krytu, sráÏkov˘ch a pÛdních pomûrÛ od minimálních hodnot aÏ po maximum 36 420 Kã/ha

roãnû a 1 820 800 Kã/ha celkovû. Cena zdravotnû-hygienick˘ch funkcí lesÛ dosahuje 2 570 Kã/ha roãnû a 128 650 Kã/ha celkovû

s moÏnou diferenciací podle náv‰tûvnosti (lesy pfiímûstské, lesy se zv˘‰enou zdravotnû-rekreaãní funkcí, lesy lázeÀské a lesy

kolem turistick˘ch tras 7 520 Kã/ha roãnû, resp. 376 050 Kã/ha celkovû). Cena kulturnûnauãn˘ch funkcí lesÛ ãiní v základû pro lesy

hospodáfiské 2 180 Kã/ha roãnû a 109 150 Kã/ha celkovû, av‰ak v NPR dosahuje cena dan˘ch funkcí 7 095 Kã/ha roãnû a 354 750

Kã/ha pfii prÛmûrném stupni pfiirozenosti lesních porostÛ.
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Investiãní v˘stavba 
Investment 

Investiãní ãinnost v roce 2005/Investment Activities in 2005

Investiãní ãinnost v roce 2005 probûhla bez podstatn˘ch ru‰iv˘ch vlivÛ (vûtrná ãi kÛrovcová kalamita, povodnû, apod). Investiãní

v˘stavba probíhala dle ãasového harmonogramu a k v˘raznûj‰ímu omezení plnûní plánu nedo‰lo ani v letních mûsících. Mírnû se

sníÏily pouze prÛmûrné mûsíãní hodnoty stavebních a strojních investic, ale v koneãném v˘sledku byl celkov˘ objem u tohoto druhu

investiãní v˘stavby zcela splnûn.

Tato skuteãnost vytvofiila pfiedpoklad vãasného ukonãení realizovan˘ch investiãních akcí. Podstatné neplnûní pfiedpokládaného

objemu vzniklo pouze u pozemkÛ (nákup, smûna,..), kde v‰ak lze velmi obtíÏnû stanovit harmonogram realizace (uzavfiení smluv).

Z plánovaného roãního objemu 204,7 mil. Kã na nákup pozemkÛ bylo realizováno pouze 62,257 mil. Kã, tj. cca 30 %.

Objem celkov˘ch vloÏen˘ch investiãních prostfiedkÛ u LâR dosáhl v roce 2005 hodnoty 745,956 mil. Kã (75,3 %) na plánovan˘

objem 990 mil. Kã. Vlastní zdroje z realizovan˘ch investic pfiedstavovaly 651,246 mil. Kã (tj. 87,3 % ) na pfiedpokládan˘ plán 850 mil.

Kã, t.j. ãerpání na 76,6 %, externí zdroje (MZe âR a MÎp âR) ãinily 94,710 mil. Kã (12,7 %) z pfiedpokládan˘ch 140 mil. Kã (67,7 %). Vlastní

zdroje mimo základní ãást obsahují i vlastní zdroje Programu 2000 (7,056 mil. Kã), vlastní zdroje závodÛ (tzv. závodov˘ FIR

v hodnotû 0,266 mil. Kã) a zdroje na vyrovnání spoluvlastnick˘ch podílÛ (v minul˘ch letech vykazované jako jiné zdroje) v hodnotû

7,752 mil. Kã.

Investice v r. 2005 podle zdroje financování – skuteãnost/Investment in 2005 by funding source – reality
Zdroj financování/Financial source mil. Kã/CZK million %

Vlastní zdroje/Own sources 636,172 85,3

Dotace, vefiejn˘ rozpoãet/Subsidies, Public budget 94,710 12,7

Vlastní zdroje – Program 2000/Own sources – Programme 2000 7,056 1,0

Vlastní zdroje závodÛ/Own sources of factories 0,266 0,0

Ostatní zdroje/Other sources 7,752 1,0

Celkem/Total 745,956 100,0

Investice 2005 dle zdrojÛ financování

Vlastní zdroje
Own sources

Dotace, vefiejn˘ rozpoãet
Subsidies, Public budget

Vlastní zdroje – Program 2000
Own sources – Programme 2000

Ostatní zdroje
Other sources
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Finanãní zdroje – investiãního charakteru, získané v roce 2005 ze státního rozpoãtu (náhrady, podpory, revitalizace,...) – v celkové v˘‰i

94,710 mil. Kã byly pouÏity pfieváÏnû na úhradu investiãních akcí hrazení bystfiin (HB) ve v˘‰i 71,079 mil. Kã, odstraÀování následkÛ

povodÀov˘ch ‰kod (P·), protierozivní a protipovodÀová opatfiení, které investorsky zaji‰Èovaly správy tokÛ, dále ve v˘‰i 10,193 mil. Kã na

retenãní nádrÏe u lesních správ a lesních závodÛ a 13,438 mil. Kã na digitalizaci a tvorbu lesních hospodáfisk˘ch plánÛ.

Z celkového objemu investic 745,956 mil. Kã ãinily prostfiedky pouÏité na pofiízení hmotného dlouhodobého majetku 669,483 mil. Kã

(89,7 %) a na pofiízení nehmotného dlouhodobého majetku bylo vynaloÏeno 76,473 mil. Kã (10,3 %).

Investice do nehmotného a hmotného majetku/Investment in intangible and tangible assets
mil. Kã/CZK million %

Nehmotn˘ majetek/Intangible fixed assets 76,473 10,3

Z toho LHP/Forest management plans 51,936 7,0

SW/SW 21,574 2,9

Studie území/Territorial studies 2,963 0,4

Hmotn˘ majetek/Tangible fixed assets 669,483 89,7

Z toho stavební práce/of this Construction work 477,847 64,1

Stroje a zafiízení/Machinery and equipment 128,272 17,2

Pozemky/Lands 62,257 8,3

Ostatní/Other 1,107 0,1

Celkem/Total 745,956 100,0%

U nehmotn˘ch investic (76,473 mil. Kã) pfiedstavovaly nejvût‰í objem – 51,936 mil. Kã (67,9 %) – náklady na zpracování LHP.

Softwarové vybavení (SW) bylo zakoupeno v hodnotû 21,574 mil. Kã (28,2 %). Prostfiedky pouÏité na studie území v hodnotû 2,963 mil. Kã

(3,9 %) byly ãerpány na projekt ILUP-Pomoraví a studie odtokov˘ch pomûrÛ pro správy tokÛ.

Z prostfiedkÛ pouÏit˘ch na pofiízení hmotn˘ch investic (669,483 mil. Kã) bylo na stavební práce vynaloÏeno 477,847 mil. Kã, (tedy

71,4 % celkového objemu), na pofiízení strojÛ a zafiízení zahrnut˘ch a nezahrnut˘ch do rozpoãtu staveb 128,272 mil. Kã (19,2 %).

Finanãní prostfiedky vynaloÏené na nákup pozemkÛ a ostatních náleÏitostí souvisejících s investiãní v˘stavbou nebo arondací lesních

komplexÛ v souhrnu ãinily 62,257 mil. Kã (9,3 %).

âerpání stavebních investic dle statistické klasifikace/Construction investment by statistical classification
Klasifikace investice/Investment classification mil. Kã/CZK million %

Projektová dokumentace HB/Torrent control project documents 8,457 1,8

Projektová dokumentace ostatní/Other project documents 7,250 1,5

Projektová dokumentace P· HB/P· torrent control project documents 1,197 0,2

Projektová dokumentace P· ostatní/Other P· project documents 0,009 0

Lesní cesty/Forest roads 135,406 28,3

Lesní ‰kolky/Forest nurseries 0,000 0

Manipulaãní sklady/Manipulation warehouses 0,408 0,1

Sklady a dílny/Storage facilities and workshops 1,001 0,2

LTM+HB ... HB/Forest amelioration+torrent control 103,798 21,7

LTM+HB ... LTM/Forest amelioration+torrent control 0,783 0,2

LTM+HB ... strÏe a sanace/Forest amelioration+torrent control 0,773 0,2

Vodní nádrÏe/Water reservoirs 31,945 6,7
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Klasifikace investice/Investment classification mil. Kã/CZK million %

Byty/Apartments 70,945 14,8

Administrativní budovy/Administrative buildings 50,313 10,5

Ostatní budovy/Other buildings 24,190 5,1

Program 2000/Programme 2000 5,766 1,2

P· HB/P· torrent control 35,265 7,4

P· LC/P· forest complexes 0,341 0,1

Stavební investice celkem/Total construction investment 477,847 100,0

âerpání stavebních investic dle druhÛ pro lesní hospodáfiství/Construction investment in forest management by type
Stavební práce/Construction work mil. Kã/CZK million %

Z toho lesní cesty/Forest roads 137,794 28,8

Vodní hospodáfiství/Water management 182,217 38,1

Bytová v˘stavba/Housing construction 72,019 15,1

Ostatní stavby/Other buildings 34,742 7,3

Provozní budovy/Functional building 51,075 10,7

Celkem/Total 477,847 100,0

âerpání investic na stroje a zafiízení dle statistické klasifikace
Investment in machinery and equipment by statistical classification
Stroje a zafiízení/Machinery and equipment mil. Kã/CZK million %

Odvozní soupravy/Lorry-plus-trailer units 17,693 13,8

Nákladní auta – sólo/Lorries 23,727 18,4

Osobní auta – terénní/Landrovers 12,545 9,8

Osobní auta – mimo terénních/Cars – except landrovers 8,926 7,0

Speciální lesnické stroje/Special forestry machines 6,639 5,2

Traktory vãetnû lesnické nástavby/Tractors including forestry bodies 17,668 13,8

Pfiívûsy a návûsy/Trailers, semi-trailers 2,530 2,0

Zemûdûlské a ‰kolkafiské stroje/Agricultural and nursery machines 3,842 3,0

Nakladaãe/Loaders 0,152 0,1

V˘poãetní technika vãetnû tiskáren/Computer technology incl. printers 15,904 12,4

Kopírovací stroje/Copying equipment 2,105 1,6

Telekomunikaãní technika/Telecommunication technology 0,399 0,3

Elektronické zabezpeãení staveb/Electronic security of buildings 0,412 0,3

Kovoobrábûcí stroje/Metalworking machines 0,000 0,0

Dfievoobrábûcí stroje/Woodworking machines 0,020 0,0

Manipulaãní a expediãní linky/Gross-cutting line 0,839 0,7

Televizory, foto, videa/TVs, cameras, videos 0,289 0,2

Mrazírenská technologie/Freezers 1,501 1,2

Ostatní jinde neuvedené stroje/Other machines 13,081 10,2

Stroje a zafiízení celkem/Total machinery and equipment 128,272 100,0
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V rámci investiãní v˘stavby se v roce 2005 uskuteãnila dal‰í etapa akcí celospoleãenského v˘znamu tzv. „Programu 2000”. Na její

realizaci bylo z investiãních prostfiedkÛ pouÏito celkem 7,056 mil. Kã. Souãasnû byly ãerpány také prostfiedky provozní v hodnotû

17,425 mil. Kã. Celkovû bylo tedy v roce 2005 v rámci Programu 2000 vynaloÏeno 24,481 mil.Kã.

Program 2000/Programme 2000
mil. Kã/CZK million %

Lesní arboreta/Forest arboretums 0 0,0

Památné, okrasné a jiné dfieviny/Commemorative, decorative and other trees 0,003 0,0

Úpravy vodních tokÛ, nádrÏí/Water flows and reservoirs adjustment 0,476 6,8

Studánky/Spring wells 0,239 3,4

Podpora ohroÏen˘ch druhÛ organismÛ/Support of endangered species 0,000 0,0

Památné objekty a stavby/Memorial buildings 0,171 2,4

Terénní úpravy/Landscaping 0,000 0,0

Odpoãinkové a vyhlídkové objekty/Rest areas and look-outs 3,550 50,3

Budování tábofii‰È pro vefiejnost/Building of public camp sites 0,000 0,0

Sanace invazních rostlin/Control of invasive plants 0,000 0,0

Budování inform. systémÛ pro vefiejnost/Building of info-systems for the public 0,373 5,3

Cesty, trasy, parkovi‰tû/Roads, tracks, parking lots 0,425 6,0

Ostatní jinde neuvedené/Other, not listed elsewhere 1,819 25,8

Celkem/Total 7,056 100,0

Pfiehled – investice do LH dle krajÛ (v mil. Kã)/Summary of investment in forest management by region (in CZK million)
Kraj/Region Celkem/Total Stroje a zafiízení Stavby/Buildings z toho LC/of this LC

Machinery and equipment

Karlovarsk˘ 37,071 12,520 24,643 11,696

Ústeck˘ 69,707 5,494 54,488 11,887

Libereck˘ 25,319 3,259 19,570 8,008

Stfiedoãesk˘ 90,290 29,592 30,403 8,712

PlzeÀsk˘ 46,375 4,717 40,106 5,740

Jihoãesk˘ 90,360 20,913 59,949 31,582

Vysoãina 38,154 3,864 30,846 5,596

Královéhradeck˘ 61,026 14,701 22,303 5,315

Pardubick˘ 26,803 2,542 17,940 6,418

Jihomoravsk˘ 76,431 15,773 37,994 10,885

Zlínsk˘ 57,290 3,583 46,829 9,150

Olomouck˘ 47,388 3,528 27,682 9,069

Moravskoslezsk˘ 79,742 7,786 65,094 13,736

Celkem/Total 745,956 128,272 477,847 137,794
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Vodní hospodáfiství
Water Management

Lesy âeské republiky, s. p., spravují cca 19,6 tis. km urãen˘ch drobn˘ch vodních tokÛ a bystfiin. Tuto správu vykonávají v rámci péãe

o ucelená povodí vodních tokÛ i mimo pozemky urãené k plnûní funkcí lesa tam, kde protékají zemûdûlskou krajinou a intravilány

obcí. V˘kon správy vodních tokÛ obsahuje ãinnosti stanovené vodním zákonem a provádûcími vyhlá‰kami. V pfiípadû v˘konu sluÏby

hrazení bystfiin (HB) se jedná o vefiejnou nekomerãní sluÏbu s cílem stabilizace odtokov˘ch pomûrÛ v povodí.

Péãe o vodní toky v rámci LâR obsahuje správu dlouhodobého majetku souvisejícího s vodními toky v pofiizovací hodnotû pfies

2,3 mld. Kã (zejména úpravy vodních tokÛ, protipovodÀová opatfiení, vodní nádrÏe, atd.).

Správa vodních tokÛ je metodicky fiízena odborem vodního hospodáfiství. Správu vodních tokÛ zaji‰Èuje celkovû 72 pracovníkÛ

na 7 správách tokÛ. Od 1. 1. 2005 byla územní pÛsobnost správ tokÛ pfiizpÛsobena oblastem povodí – oblast povodí Labe, Vltavy,

Berounky, Ohfie, Odry, Moravy a Dyje. Toto územní uspofiádání vychází z legislativních pfiedpisÛ platn˘ch pro vodní hospodáfiství.

Opatfiení na vodních tocích ve správû LâR byla financována z vlastních zdrojÛ a z dotaãních prostfiedkÛ. Z dotací se jedná

o opatfiení provádûná ve vefiejném zájmu prostfiednictvím § 35 lesního zákona, z úvûru Evropské investiãní banky (dále jen „EIB”) –

program protipovodÀové prevence, sanace ‰kod zpÛsobené povodní v roce 2002 a z fondÛ Evropské unie – operaãní program

zemûdûlství. âinnosti provádûné v souvislosti se správou tokÛ jsou nekomerãního charakteru a ve vztahu k celkov˘m

vynakládan˘m finanãním prostfiedkÛm nepfiiná‰ejí Lesy âR prakticky Ïádn˘ zisk. Za odbûr povrchové vody z vodních tokÛ v roce

2005 utrÏil podnik 9,5 mil. Kã.

V roce 2005 na úseku vodního hospodáfiství probíhaly zejména ãinnosti se zamûfiením na:
– vykonávání správy urãen˘ch drobn˘ch vodních tokÛ tak, jak ji ukládá zákon ã. 254/2001 Sb. v platném znûní a související pfiedpisy,

– realizaci investiãních i neinvestiãních akcí zamûfien˘ch jednak na odstranûní povodÀov˘ch ‰kod, dále akcí zamûfien˘ch na

prevenci protipovodÀové ochrany a rovnûÏ akcí vefiejného zájmu dle § 35 lesního zákona,

– z vût‰ích akcí byly realizovány: Klaus âurabka a rekonstrukce Bedfiichova klauzu v k. ú. Bílá u Fr˘dku-Místku, Vodiãná v k. ú.

Chlebovice u Fr˘dku-Místku, PPO Skoro‰ick˘ potok v obci Skoro‰ice, Oborensk˘ potok v Oborné u Bruntálu, opravy Bystrého

potoka v obci Trojanovice u Fren‰tátu pod Radho‰tûm, vápenka v k. ú. Jimramov, Besének v k.ú. Brumov, PetrÛvka u Kun‰tátu,

Litavsk˘ potok ve Skryjích u Ti‰nova, pfiítok ã. 2 Chrudimky v Hlinsku, ViÏÀovsk˘ potok ve ViÏÀovû, pfiítok Bûlé v De‰tném

v Orlick˘ch horách, od Jeleních luk v obci Bíl˘ Kostel n. N., Lovûtínsk˘ potok v Ronovû n. D., pfiítok Metuje-Pofiíãí, Desinka III. a IV.

u Pofiíãí u Litomy‰le, OP· Kokotínská rokle u âeského Krumlova, Zlat˘ potok v Ka‰persk˘ch Horách, âiÏick˘ potok v âiÏicích

u Plznû, pfiítok Kornatického potoka v Kornaticích u Rokycan, rekonstrukce RN Nad ml˘nem v okrese Tachov, opravy povodÀov˘ch

‰kod Li‰ãí potok, Skalní potok a NerudÛv potok v Dubí u Teplic, OP· Boufilivec – Javorová strÏ v Mikulovû v Kru‰n˘ch horách,

Popovick˘ potok v Popovicích u Uherského Hradi‰tû, rek. Semetínky v Semetínû, opr. Rokytenky v ·anovû, Dolnopaseck˘

v RoÏnovû pod Radho‰tûm, P· HB Neda‰ovka II v Neda‰ovû Lhotû, ret. objekt Hlavniãkova studánka u Luhaãovic, PPO Pozlovick˘

potok v Pozlovicích, HB Sala‰ka v Sala‰i,

– provedení 1. etapy inventury vodních tokÛ v rámci programové aplikace centrální evidence vodních tokÛ (CEVT),

– zaji‰tûní projektové a inÏen˘rské pfiípravy akcí (investiãních, oprav a údrÏeb) pfiipravovan˘ch k realizaci v r. 2006 a následn˘ch

letech.
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V roce 2005 nedo‰lo na tocích v pÛsobnosti podniku Lesy âR k Ïádn˘m v˘razn˘m ‰kodám vlivem zv˘‰en˘ch prÛtokÛ vody.

V souvislosti se správou tokÛ LâR vynaloÏily celkem 358,9 mil. Kã, z ãehoÏ v˘daje investiãního charakteru ãinily 168,0 mil. Kã.

Z tohoto objemu pfiedstavují 96,9 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 prostorÛ pro zachycení splavenin, stabilizace podélného sklonu tokÛ pfiíãn˘mi objekty a zaji‰tûní

protipovodÀové ochrany zkapacitnûním koryt vodních tokÛ. Na opravu a údrÏbu objektÛ hrazení bystfiin bylo pouÏito 190,9 mil. Kã,

z toho z vlastních prostfiedkÛ 179,1 mil. Kã. V uveden˘ch objemech jsou zahrnuty náklady spojené se správou tokÛ.

V˘znamnou náplní ãinnosti LâR na úseku vodního hospodáfiství byla sanace povodÀov˘ch ‰kod. Jednalo se pfiedev‰ím

o zkapacitnûní koryt, odstraÀování náplavÛ a opravy opûrn˘ch zdí, dlaÏeb, pfiíãn˘ch objektÛ a pfiehráÏek. Na odstranûní

povodÀov˘ch ‰kod bylo celkovû vynaloÏeno 62,2 mil. Kã, z toho z vlastních prostfiedkÛ 29,0 mil. Kã.

Na v˘stavbu a opravy retenãních nádrÏí a dal‰ích vodohospodáfisk˘ch opatfiení bylo na LS a LZ vynaloÏeno z vlastních zdrojÛ

podniku celkovû 11,8 mil. Kã, z toho 8,0 mil. Kã investiãních a 3,8 mil. Kã neinvestiãních prostfiedkÛ. Z dotací bylo vynaloÏeno 10,6

mil. Kã.

Struktura financování vodního hospodáfiství v roce 2005 v mil. Kã (úplné náklady)
Structure of financing of water management in 2005 (CZK million)
Lesy âR, s. p. Vlastní zdroje celkem Dotace celkem Z toho povodÀové ‰kody/Of this flood damages

Own sources – total Subsidies – total Vlastní zdroje Dotace
Own sources Subsidies

Investice/Investment 104,9 81,2 6,8 29,7

Neinvestice/No-investment 182,9 12,3 22,2 3,5

Celkem/Total 287,8 93,5 29,0 33,2
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Obnova vlastnick˘ch a uÏivatelsk˘ch vztahÛ
Restitution

Postup obnovy vlastnick˘ch a uÏívacích práv k 31. 12. 2005
The progress of property rights renewal and user rights renewal as at 31 December 2005
¤e‰ení v letech Vyfiízené Ïádosti Pfiedané pozemky v ha
Solved in year Claims processed Land returned (in ha)

1993 89 230 318 395

1994 114 556 375 894

1995 126 886 397 673

1996 137 264 411 207

1997 145 073 421 082

1998 153 291 430 659

1999 165 217 444 259

2000 172 337 450 099

2001 178 378 461 344

2002 181 303 464 946

2003 184 484 469 960

2004 185 886 475 360

2005 187 799 479 434

Komentáfi:

Údaje pouÏité v tabulce jsou souhrnem v‰ech pfiípadÛ fie‰en˘ch podle zák. 229/1991 Sb. v platném znûní (dále jen zákon), tedy 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 konfiskace po 2. svûtové válce uplatnûn˘ch mimo

lhÛty dané zákonem. KaÏdoroãní nárÛst uplatnûné v˘mûry, ale zejména poãtu uplatnûn˘ch pfiípadÛ, je dán tím, Ïe mnohdy

oprávnûné osoby nepodaly ve lhÛtû v˘zvy k vydání nemovitostí a o uplatnûném restituãním nároku se mnohdy LâR dozvídají aÏ po

probûhnuv‰ím fiízení o vydání a rozhodnutí pozemkového úfiadu podle § 9 odst. 4 zákona a dále postupn˘m dokládáním vlastnictví

fyzick˘ch osob po obnovû uÏívacích práv podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona. Nejsou v˘jimkou pfiípady, kdy se takoví vlastníci lesních

pozemkÛ objeví teprve po obnovû katastrálního operátu v souvislosti s digitalizací souboru geodetick˘ch informací KN.
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Postup obnovy vlastnick˘ch a uÏívacích práv k 31. 12. 2005 (poãet pfiípadÛ)
The progress of property rights renewal and user rights renewal as at 31 December 2005 (number of cases)
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Lidské zdroje
Human Resources

V roce 2005 probûhly tyto zmûny na postech vedoucích organizaãních jednotek:
Organizaãní jednotka Nové obsazení PÛvodní obsazení Datum zmûny
Organizational unit New manager Previous manager Date of change

LS Nasavrky Ing. Jan Znojemsk˘ Ing. Oldfiich S˘kora 1. 1. 2005

LS Klatovy Ing. Jaroslav Benda 1. 1. 2005

LZ Boubín Ing. Jaromír Kfiíha Ing. Mgr. Miloslav Zevl 1. 1. 2005

¤editelství Ing. Vladimír Blahuta (p) Ing. Kamil Vysly‰el 21. 1. 2005

KI Hradec Králové Ing. Jifií âerník Ing. ·tûpán Kalina 1. 2. 2005

ST OP Dyje Ing. Ale‰ Reitoral Ing. Jan Vybíral 1. 3. 2005

LS Telã Ing Vladimír Dolejsk˘, Ph.D. (p) Ing. Karel Brabec 1. 4. 2005

LS Stfiíbro Ing. Tomá‰ Svoboda Ing. Josef Kuchafi 1. 5. 2005

KI PlzeÀ Ing. Ivan Klik (p) Ing. Karel LuÀák 16. 5. 2005

¤editelství Ing. Karel LuÀák Ing. Vladimír Blahuta 16. 5. 2005

LS Znojmo Ing. Petr Hurych Ing. Petr Sklenáfi 1. 10. 2005

(p) povûfiení

Následující tabulky informují o v˘voji v˘znamn˘ch ukazatelÛ ekonomiky práce u LâR za období 1998 aÏ 2005.

(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. 2005 a k 31. 12. 2005. Tento celkov˘ údaj ãiní 1 325 712 ha.)

V˘voj poãtu zamûstnancÛ LâR, s.  p., k 31. 12. 2005/Number of employees as at 31 December  2005
Organizaãní jednotka/Organizational unit Poãet zamûstnancÛ v roce/Number of employees

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Celkem/Total number 4 041 3 935 3 748 3 588 3 526 3 452 3 436 3 433

LS, ST, KI, ¤ LâR 2 368 2 335 2 288 2 222 2 213 2 212 2 227 2 198

LZ, SZ 1 673 1 600 1 460 1 366 1 313 1 240 1 209 1 235

V˘voj poãtu zamûstnancÛ na 1000 ha lesa/Number of employees per 1000 ha of forest
Rok/Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Celkov˘ poãet/Total number 2,82 2,75 2,66 2,58 2,61 2,57 2,58 2,59

Poãet personálu/Number 

of technicians 1,83 1,80 1,79 1,76 1,79 1,79 1,78 1,77

V˘voj poãtu personálu na organizaãních jednotkách LâR/Number of employees in different organizational units

Organizaãní jednotka/Organizational unit Rok/Year
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

¤editelství/Headquarters 108 110 115 109 109 114 115 129

KI/Regional Inspectorates 175 142 144 143 144 141 135 136

LS/Forest Districts 1 837 1 836 1 813 1 756 1 735 1 726 1 714 1 673

LZ, SZ/Forest Plants, Seed Plants 438 411 395 382 371 356 340 338

Správa tokÛ/River Authority 54 56 56 58 57 67 72 71
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Poãet dûlníkÛ zamûstnan˘ch v jednotliv˘ch letech u LâR/Number of forest workers
Rok/Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Poãet dûlníkÛ/Number of workers 1 416 1 367 1 225 1 140 1 110 1 048 1 057 1 086

Vzrostl podíl personálu s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním z poãtu zamûstnan˘ch celkem. V roce 2005 vykonali zkou‰ku zpÛsobilosti pro

v˘kon funkce OLH 62 zamûstnanci, z toho 23 V· a 39 ÚSO.

Struktura vzdûlanosti personálu LâR v %/Employees education structure in %
Rok/Year Zastoupení stupÀÛ dosaÏeného vzdûlání/Education structure

V· ÚSO SO + základní
University  Vocational Tech. secondary 
education secondary education + basic education

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

2004 39,0 55,9 5,1

2005 40,2 55,1 4,7

PrÛmûrn˘ mûsíãní v˘dûlek dosáhl 19 530 Kã. Proti roku 2004 se zv˘‰il o 11,8 %. RÛst reálné mzdy ãinil k 31. 12. 2005, vzhledem k v˘‰i

inflace 9,9 %.

V˘voj prÛmûrn˘ch mûsíãních v˘dûlkÛ (Kã)/Average monthly salary (CZK)
Rok/Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Podnik celkem/Whole company 12 045 12 955 13 880 14 740 15 437 16 710 17 476 19 530

z toho/of this

LS, ST, KI, fied. 13 261 14 139 15 102 16 006 16 712 18 190 18 882 21 298

LZ 10 325 11 235 11 961 12 831 13 295 14 070 14 886 16 381
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Komunikace podniku s vefiejností
Communication Strategy

Slovo komunikace je pfievzato z latiny a podle slovníku cizích slov se pouÏívá ve dvou v˘znamech. Jednak jako souhrnné oznaãení

vefiejn˘ch dopravních prostfiedkÛ a jejich tras, jednak jako jiné oznaãení pro sdûlení, zprávu nebo oznámení. Do dÛsledku vzato se

jedná o v˘znam jedin˘, neboÈ i prosté sdûlení je trasou od ãlovûka k ãlovûku, je cestou, s jejíÏ pomocí se navazují a udrÏují

mezilidské vztahy. LâR jsou jedním z nejvût‰ích podnikÛ v âR, kter˘ obhospodafiuje rozhodující ãást lesní plochy v âR. Paralelnû se

svojí hospodáfiskou ãinností LâR musejí plnit, udrÏovat a dále rozvíjet vefiejnou funkci lesa. Z tohoto pohledu se odvíjí komunikaãní

strategie, která klade dÛraz na naplÀování zmínûn˘ch funkcí.

Komunikaci v rámci LâR zaji‰Èuje odbor Marketingu a Public Relations, kter˘ byl zfiízen zaãátkem roku 2006 nahrazením

odboru tiskového a propagaãního. Jeho základním cílem je zaji‰Èování kvalitní komunikace uvnitfi a vnû státního podniku.

K dosaÏení tûchto cílÛ je dÛleÏité sestavení kvalitní strategie v oblasti marketingu a PR s vyuÏitím v‰ech moÏn˘ch a dostupn˘ch

komunikaãních nástrojÛ.

Odbor marketingu a PR

Marketing and PR Dept.

Public Relations a vnitropodniková komunikace Marketingová komunikace

PR and Internal Communication Marketing Communication

Komunikaãní strategii tvofií základní ãtyfii oblasti. Komunikace vÛãi obecné vefiejnosti, odborné vefiejnosti a opinion makers, dûtem

a mládeÏi a vnitropodniková komunikace. Ke kaÏdé oblasti LâR pfiistupují oddûlenû, jelikoÏ kaÏdá skupina vyÏaduje odli‰n˘ pfiístup

a jednotlivá témata se v˘raznû li‰í.

1. Vefiejnost

Na sklonku roku 2005 LâR v˘raznû posílily svoji komunikaãní ãinnost smûrem k vefiejnosti. Komunikaãní strategie byla nastavena

na rekreaãní charakter lesa, tedy mimoprodukãní funkce lesa a vzájemné koexistence spotfiební spoleãnosti s pfiírodou.

Dominantní komunikaãní téma je vÏdy opfieno o turismus. Jako doplÀkové jsou informace, které seznamují vefiejnost s hlavní

ãinností LâR.

Nosn˘m pilífiem v rámci komunikace s obecnou vefiejností je spolupráce LâR s Klubem ãesk˘ch turistÛ. Právû moÏnost rozvíjení

rekreaãní funkce lesa se stává dominantním tématem komunikaãní strategie i pro rok 2006.

2. Dûti a mládeÏ

LâR v roce 2005 ve své osvûtové kampani navázaly stejnû jako v pfiedchozím roce na slogan „Lesy k uÏívání – lesy k uÏitku”. Hlavním

tématem je spolupráce s univerzitami a základními ‰kolami. V tomto segmentu se snaÏí LâR podporovat projekty, které primárnû

podporují v˘chovu dûtí a mládeÏe k pfiírodû. Cílová skupina je velmi dÛleÏitá i z pohledu zachování kontinuity v˘chovy nov˘ch

pracovníkÛ, ktefií se mohou v rámci LâR uplatnit.

Do projektÛ se zapojilo 224 ‰kol a zájmov˘ch skupin. Dûti se v rámci projektu seznamují s ekosystémem lesa netradiãními

metodami a získávají mnoho praktick˘ch informací. TéÏ se provádí ‰kolení pedagogického personálu, aby ‰ífiení osvûty probíhalo

nepfiím˘mi komunikaãními kanály.
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Dal‰í v˘znamnou spoluprací byla spolupráce se SdruÏením stfiedisek ekologické v˘chovy Pavuãina. Ta spoãívala v podpofie

osvûtovû-v˘ukov˘ch programÛ o lese a pfiírodû, které jsou urãeny dûtem matefisk˘ch a základních ‰kol. V˘ukov˘ch programÛ se

v roce 2005 zúãastnilo 35 691 dûtí.

3. Odborná vefiejnost

Odborná vefiejnost je specifická cílová skupina, jelikoÏ vyÏaduje velmi diferencovan˘ pfiístup. Z tohoto pohledu LâR pofiádají nûkolik

odborn˘ch semináfiÛ a setkaní s rÛzn˘mi zájmov˘mi a odborn˘mi uskupeními. V rámci této cílové skupiny je plnûna i role

zahraniãních vztahÛ, pfiedev‰ím s Evropskou unií, kde nejdominantnûj‰í téma tvofií projekt NATURA 2000.

4. Vnitropodniková komunikace

Je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích nástrojÛ fiízení takto velké organizace. Z pohledu nového managamentu je tomuto segmentu vûnována

velká ãást pozornosti. V rámci cílové skupiny zamûstnancÛ jsou dominantními nástroji komunikace vnitropodnikov˘ ãasopis

a podnikov˘ Intranet. Pro sbûr informací napfiíã firmou slouÏí dotazníkové lesnické schránky a zelená telefonní linka. Souãástí

projektu je i pravidelné pofiádání velkého Lesy management meetingu na kvartální bázi. Jedná se o setkání vedení se stfiedním

a vy‰‰ím managementem.

V rámci teambuildingov˘ch projektÛ jsou to závody ve stfielbû, cyklo-závody na lesních správách a zamûstnanecké vánoãní

plesy.

Komunikaãní strategie je pravidelnû vyhodnocována trackingov˘mi v˘zkumy v dan˘ch cílov˘ch skupinách.

Zpráva o podnikatelské ãinnost i  státního podniku
a stavu jeho majetku/Board of  Directors’  Report  
on the Company’s Business Act iv i t ies and Assets
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2005 (v tis. Kã)
Balance Sheet – Long Form as at 31 December 2005 (in CZK thousand)

BûÏné úãetní období Netto minulé
Oznaãení Název Brutto Korekce Netto úãetní období

AKTIVA CELKEM 77 009 088    -9 982 674    67 026 414    66 097 211   
B. Dlouhodob˘ majetek 71 005 752    -9 899 224    61 106 528    61 064 362   
B.I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 325 983    -182 407    143 576    136 483   
B.I. 3. Software 87 203    -54 067    33 136    19 831   
B.I. 4. Ocenitelná práva –    –    –    63   
B.I. 6. Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 186 571    -128 340    58 231    44 904   
B.I. 7. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 51 824    –    51 824    68 817   
B.I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 385    –    385    2 868   
B.II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 69 825 672    -9 707 333    60 118 339    60 142 925   
B.II. 1. Pozemky 52 878 972    –    52 878 972    53 036 487   
B.II. 2. Stavby 15 444 651    -8 865 211    6 579 440    6 487 522   
B.II. 3. Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí 1 101 733    -841 904    259 829    226 300   
B.II. 4. Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ 44    -43    1    4   
B.II. 5. Základní stádo a taÏná zvífiata 251    -175    76    49   
B.II. 6. Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 8 052    –    8 052    8 031   
B.II. 7. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 391 067    –    391 067    384 309   
B.II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 902    –    902    223   
B.III. Dlouhodob˘ finanãní majetek 854 097    -9 484    844 613    784 954   
B.III. 2. Podíly v úãetních jednotkách pod podstatn˘m vlivem 101 153    -9 484    91 669    91 669   
B.III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 752 944    –    752 944    693 285   
C. ObûÏná aktiva 5 923 065    -83 450    5 839 615    4 956 819   
C.I. Zásoby 180 424    –    180 424    139 882   
C.I. 1. Materiál 67 767    –    67 767    60 627   
C.I. 2. Nedokonãená v˘roba a polotovary 84 675    –    84 675    53 496   
C.I. 3. V˘robky 23 892    –    23 892    20 399   
C.I. 4. Zvífiata 348    –    348    349   
C.I. 5. ZboÏí 2 467    –    2 467    2 635   
C.I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 1 275    –    1 275    2 376   
C.II. Dlouhodobé pohledávky 30 813    –    30 813    36 668   
C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahÛ 28 464    –    28 464    34 440   
C.II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 349    –    2 349    2 228   
C.III. Krátkodobé pohledávky 1 259 818    -83 450    1 176 368    903 846   
C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahÛ 1 177 531    -83 450    1 094 081    800 247   
C.III. 4. Pohledávky za spoleã., ãleny druÏ. a úãast. sdruÏ. 2    –    2    3   
C.III. 6. Stát – daÀové pohledávky 11 815    –    11 815    28 494   
C.III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 27 872    –    27 872    26 977   
C.III. 8. Dohadné úãty aktivní 4 937    –    4 937    8 404   
C.III. 9. Jiné pohledávky 37 661    –    37 661    39 721   
C.IV. Finanãní majetek 4 452 010    –    4 452 010    3 876 423   
C.IV. 1. Peníze 2 065    –    2 065    2 093   
C.IV. 2. Úãty v bankách 1 486 466    –    1 486 466    151 696   
C.IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 2 963 479    –    2 963 479    3 722 634   
D.I. âasové rozli‰ení 80 271    –    80 271    76 030   
D.I. 1. Náklady pfií‰tích období 2 904    –    2 904    2 908   
D.I. 3. Pfiíjmy pfií‰tích období 77 367    –    77 367    73 122   
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Oznaãení Název BûÏné úãetní období Minulé úãetní období 

PASIVA CELKEM 67 026 414    66 097 211   
A. Vlastní kapitál 62 633 000    62 455 267   
A.I. Základní kapitál 8 348 754    8 138 782   
A.I. 1. Základní kapitál 8 348 754    8 138 782   
A.I. 1. Kmenové jmûní zapsané 5 818 759    5 818 759   
A.I. 1. Nezapsané zmûny kmenového jmûní 2 529 995    2 320 023   
A.II. Kapitálové fondy 52 058 958    52 285 583   
A.II. 2. Ostatní kapitálové fondy 52 035 636    52 238 008   
A.II. 3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ 23 322    47 575   
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 1 807 662    1 561 455   
A.III. 1. Zákonn˘ rezervní fond 1 251 283    1 251 283   
A.III. 2. Statutární a ostatní fondy 556 379    310 172   
A.V. V˘sledek hospodafiení bûÏného úãetního období(+/-) 417 626    469 447   
B. Cizí zdroje 4 308 379    3 564 939   
B.I. Rezervy 2 843 681    2 838 688   
B.I. 1. Rezervy podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ 1 301 371    2 838 688   
B.I. 4. Ostatní rezervy 1 542 310    –   
B.II. Dlouhodobé závazky 108 942    100 183   
B.II. 10. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 108 942    100 183   
B.III. Krátkodobé závazky 1 355 756    626 068   
B.III. 1. Závazky z obchodních vztahÛ 487 242    445 352   
B.III. 4. Závazky ke spoleãn., ãl. druÏstva a úãastn. sdruÏení 240    241   
B.III. 5. Závazky k zamûstnancÛm 156 836    114 319   
B.III. 6. Závazky ze soc. zabezpeãení a zdravot. poji‰tûní 46 268    28 543   
B.III. 7. Stát – daÀové závazky a dotace 636 044    9 626   
B.III. 8. Krátkodobé pfiijaté zálohy 23 698    19 617   
B.III. 10. Dohadné úãty pasivní 5 322    8 282   
B.III. 11. Jiné závazky 106    88   
C.I. âasové rozli‰ení 85 035    77 005   
C.I. 1. V˘daje pfií‰tích období 36 796    31 006   
C.I. 2. V˘nosy pfií‰tích období 48 239    45 999   
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V˘kaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2005 (v tis. Kã)
Profit and Loss Statement – Long Form as at 31 December 2005 (in CZK thousand)

Oznaãení Oznaãení Název BûÏné úãetní období Minulé úãetní období 

I. TrÏby za prodej zboÏí 27 325    4 666   
A. Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí 26 243    3 603   

+ Obchodní marÏe 1 082    1 063   
II. V˘kony 6 205 513    4 645 019   
II. 1. TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb 6 159 879    4 638 139   
II. 2. Zmûna stavu zásob vlastní ãinnosti 35 125    -1 430   
II. 3. Aktivace 10 509    8 310   

B. V˘konová spotfieba 3 977 815    2 859 287   
B.1. Spotfieba materiálu a energie 315 884    281 939   
B.2. SluÏby 3 661 931    2 577 348   

+ Pfiidaná hodnota 2 228 780    1 786 795   
C. Osobní náklady 1 116 171    1 007 280   
C.1. Mzdové náklady 805 112    726 782   
C.3. Náklady na sociál. zabezpeã. a zdravot. poji‰tûní 285 573    256 265   
C.4. Sociální náklady 25 486    24 233   
D. Danû a poplatky 129 407    134 723   
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 406 296    395 163   

III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 192 800    183 926   
III.1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku 182 661    175 585   
III.2. TrÏby z prodeje materiálu 10 139    8 341   

F. ZÛstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu 44 135    36 892   
F.1. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 36 922    30 559   
F.2. Prodan˘ materiál 7 213    6 333   
G. Zmûna stavu rezerv a oprav. poloÏek v prov. oblasti -3 108    178 597   
G.1. Zmûna stavu rezerv v provozní oblasti 4 993    177 756   
G.2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek v provozní oblasti -8 101    841   

IV. Ostatní provozní v˘nosy 72 608    127 295   
H. Ostatní provozní náklady 78 146    115 330   

* Provozní v˘sledek hospodafiení 723 141    230 031   
VI. TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ 504 688    539 816   

J. Prodané cenné papíry a podíly 505 496    543 649   
VII. V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku 114 758    42 217   
VII.1. V˘nosy z podílÛ v ovl. + fiíz. osobách pod podst. vliv 2 616    972   
VII.2. V˘nosy z ost. dlouhodob˘ch cenn˘ch papírÛ a podílÛ 112 142    41 245   
VIII. V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku 176 728    204 274   

K. Náklady z finanãního majetku 6    215   
IX. V˘nosy z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ 18 696    34 031   

L. Náklady z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ 8 780    1 961   
M. Zmûna stavu rezerv a oprav. pol. ve finanã. oblasti –    9 484   

X. V˘nosové úroky 18 853    16 765   
N. Nákladové úroky 2 193    1 759   
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Oznaãení Oznaãení Název BûÏné úãetní období Minulé úãetní období 

XI. Ostatní finanãní v˘nosy 7 845    1 229   
O. Ostatní finanãní náklady 8 248    6 245   

* Finanãní v˘sledek hospodafiení 316 845    275 019   
Q. DaÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost 622 360    37 480   
Q.1. – splatná 613 601    30 889   
Q.2. – odloÏená 8 759    6 591   

** V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost 417 626    467 570   
XIII. Mimofiádné v˘nosy –    1 889   

R. Mimofiádné náklady –    12   
S. DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti –    –   
S.1. – splatná –    –   

* Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení –    1 877   
*** V˘sledek hospodafiení za úãetní období (+/-) 417 626    469 447   
**** V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním 1 039 986    506 927   
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Pfiíloha k úãetní závûrce
Notes to Financial Statements

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

Hlavní pfiedmût podnikání (dle aktuální zakládací listiny):
V˘kon práva hospodafiení k lesÛm, které jsou ve vlastnictví státu, k nimÏ má státní podnik právo hospodafiení; v˘kon práva
hospodafiení k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, kter˘ je ve vlastnictví státu a byl svûfien k plnûní jeho úkolÛ, a k
provozování podnikatelské ãinnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovûdnost; v˘kon ve‰ker˘ch vlastnick˘ch
práv k majetku, ke kterému má státní podnik právo hospodafiení s podmínkou souhlasu zakladatele pfii právních úkonech
s urãen˘m majetkem a souhlasu dozorãí rady v rozsahu daném zakladatelem v jednacím fiádu dozorãí rady u ostatního majetku;
ãinnost odborného lesního hospodáfie; v˘kon ochranné sluÏby v lesích.
Ostatní pfiedmût podnikání je uveden ve vefiejnû pfiístupném obchodním rejstfiíku na internetové stránce www.justice.cz.

Zápis do obchodního rejstfiíku:
Státní podnik byl zaloÏen zakládací listinou Ministerstva zemûdûlství âeské republiky dne 11. prosince 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 2005 ãiní 5 818 758 987,42 Kã.
Roãní úãetní závûrka za rok 2005 se sestavuje k 31. 12. 2005.

Statutární orgán k 31. 12. 2005:
Ing. Vladimír Blahuta – generální fieditel

Zástupci statutárního orgánu k 31. 12. 2005:
Ing. Zdenûk Cába – ekonomick˘ fieditel, 1. zástupce generálního fieditele
Ing. Karel LuÀák – v˘robnû technick˘ fieditel, 2. zástupce generálního fieditele
Ing. Vladimír Sova – personálnû správní fieditel, 3. zástupce generálního fieditele

Dozorãí rada k 31. 12. 2005:
Ing. Karel Kratochvíle – pfiedseda
Ing. Viktor Bla‰ãák – místopfiedseda Ing. Jifií John
Ing. et. Ing. Jifií Dobiá‰ Ing. Pavel Kováãik
Ing. Josef Hru‰ka Ing. Jifií PapeÏ
Ing. Ivan Hula Prof. Ing. Ludûk ·i‰ák, CSc.

·est ãlenÛ dozorãí rady je jmenováno zakladatelem – Ministerstvem zemûdûlství âR, tfii jsou voleni z fiad zamûstnancÛ podniku.
Dozorãí rada vykonávala svoji ãinnost bezplatnû i bez jin˘ch poÏitkÛ.

V prÛbûhu let 2004 aÏ 2006 do‰lo k následujícím zmûnám ve sloÏení statutárních orgánÛ a dozorãí rady:
Zmûna na pozici generálního fieditele:
Ke dni 20. 1. 2005 byl odvolán Ing. Kamil Vysly‰el a ke dni 21. 1. 2005 byl povûfien v˘konem funkce generálního fieditele Ing. Vladimír
Blahuta. Ing. Vladimír Blahuta byl dne 22. 4. 2005 jmenován generálním fieditelem.
Ke dni 22. 2. 2006 byl odvolán Ing. Vladimír Blahuta a ke dni 22. 2. 2006 byl povûfien v˘konem funkce generálního fieditele 
Ing. Franti‰ek Koníãek. Tyto zmûny dosud nebyly zapsány v obchodním rejstfiíku.
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Zfiízení pozice námûstka generálního fieditele:
Ke dni 1. 2. 2006 byla zfiízena pozice námûstka generálního fieditele pro obchod, marketing a strategii (zru‰ena byla dne 27. 2. 2006);
námûstkem generálního fieditele pro obchod, marketing a strategii byl jmenován Ing. Franti‰ek Koníãek.
Ke dni 27. 2. 2006 byla zfiízena pozice námûstka generálního fieditele a tuto funkci vykonává Ing. Franti‰ek Koníãek.

Zmûna na pozici ekonomického fieditele:
Ke dni 14. 2. 2006 byl odvolán Ing. Zdenûk Cába a ekonomick˘m fieditelem byl ke dni 27. 2. 2006 jmenován RNDr. Vladimír Vesel˘.

Zmûna na pozici v˘robnû technického fieditele:
Ke dni 15. 5. 2005 odstoupil Ing. Vladimír Blahuta z funkce v˘robnû technického fieditele a v˘robnû technick˘m fieditelem byl ke dni
16. 5. 2005 jmenován Ing. Karel LuÀák.
Ing. Karel LuÀák se funkce v˘robnû technického fieditele vzdal 17. 3. 2006 a povûfien k v˘konu funkce v˘robnû technického fieditele
byl dne 18. 3. 2006 Ing. Jaroslav Zezula. Ke dni 21. 3. 2006 byl v˘robnû technick˘m fieditelem jmenován Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
Tato zmûna dosud nebyla zapsána v obchodním rejstfiíku.

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.

Zfiízení pozice personálnû správního fieditele:
Ke dni 2. 8. 2004 byl zfiízen úsek personálnû správního fieditele a k tomuto dni byl personálnû správním fieditelem jmenován 
Ing. Vladimír Sova.
Ke dni 14. 2. 2006 byl z funkce personálnû správního fieditele odvolán Ing. Vladimír Sova, v˘konem funkce personálnû správního
fieditele byl dne 15. 2. 2006 povûfien PhDr. Jifií Pospí‰il. Dne 27. 2. 2006 byl zru‰en úsek personálnû správního fieditele.

Zfiízení pozice fieditele pro obchod a marketing:
Ke dni 27. 2. 2006 byl zfiízen úsek pro obchod a marketing a k tomuto dni byl fieditelem pro obchod a marketing jmenován 
Ing. Václav Tfie‰tík.

Zfiízení pozice fieditele pro strategii, lidské zdroje a zadávání vefiejn˘ch zakázek:
Ke dni 27. 2. 2006 byl zfiízen úsek pro strategii, lidské zdroje a zadávání vefiejn˘ch zakázek a k tomuto dni byl fieditelem pro strategii,
lidské zdroje a zadávání vefiejn˘ch zakázek jmenován Jifií Jankoviã.

Zfiízení pozice fieditele pro fiízení zahraniãních projektÛ:
Ke dni 27. 2. 2006 byl zfiízen úsek pro fiízení zahraniãních projektÛ a dne 1. 3. 2006 byl do funkce fieditele fiízení zahraniãních projektÛ
jmenován Ing. Vladimír Blahuta.

Zmûny na úrovni dozorãí rady:
Dne 2. 2. 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.
V srpnu 2004 do‰lo k roz‰ífiení dozorãí rady ze ‰esti ãlenÛ na devût (dva jmenováni zakladatelem, jeden volen zamûstnanci). Dozorãí
rada byla roz‰ífiena o Ing. Ivana Hulu, Ing. Pavla Kováãika a Ing. Jifiího PapeÏe.
Dne 27. 1. 2005 byl zakladatelem odvolán Ing. Jan GrÛza, kter˘ byl dne 25. 2. 2005 nahrazen Ing. Jifiím Johnem. Pfiedsedou dozorãí
rady byl následnû zvolen Ing. Petr Zgarba.
Dne 2. 5. 2005 odstoupil z dozorãí rady Ing. Petr Zgarba a byl nahrazen Ing. Karlem Kratochvílem. Pfiedsedou dozorãí rady byl
v srpnu 2005 zvolen Ing. Karel Kratochvíle.
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K 1. 3. 2006 byl odvolán Ing. et. Ing. Jifií Dobiá‰; ke stejnému datu zanikl mandát Ing. Viktoru Bla‰ãákovi, Ing. Josefu Hru‰kovi 
a Ing. Ivanu Hulovi; novû byl zakladatelem jmenován JUDr. Alexander Keviczky a za zamûstnance byli zvoleni Ing. Viktor Bla‰ãák,
Ing. Jaromír Kfiíha a Ing. Ladislav Tomá‰ek.

Organizaãní struktura podniku k 31. 12 .2005:
Vnitropodnikové úãetní jednotky:
¤editelství podniku fiídí 6 pfiímo fiízen˘ch závodÛ – Lesní závody Boubín, Dobfií‰, Kladská, Konopi‰tû, Îidlochovice a Semenáfisk˘
závod T˘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).
Samostatnou úãetní jednotkou je správa drobn˘ch vodních tokÛ a bystfiin na úrovni Správ tokÛ povodí Berounky, Dyje, Labe, Moravy,
Odry, Ohfie a Vltavy.
Samostatnou úãetní jednotkou je Správa klientsk˘ch aktiv, v rámci níÏ se sleduje zhodnocování voln˘ch finanãních prostfiedkÛ
v samostatn˘ch portfoliích, spravovan˘ch externími správci.

Dal‰í organizaãní jednotky:
Organizaãní souãástí fieditelství podniku na úrovni úãetního stfiediska je 13 krajsk˘ch inspektorátÛ.
Zmûny organizaãní struktury v letech 2004 aÏ 2006:
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.
K 1. 1. 2005 bylo zru‰eno 6 lesních správ a vznikla lesní správa Klatovy.
K 1. 1. 2006 byly zru‰eny 3 lesní správy a vznikla lesní správa TouÏim.

2.
Lesy âeské republiky, s. p., mûly k 31. 12. 2005 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: 2004 +95 925 (konsolidovan˘); 2005: k datu úãetní závûrky nebyl znám
V˘sledek hospodafiení: 2004: 17 582 (konsolidovan˘); 2005: k datu úãetní závûrky nebyl znám
Podíl majetkové úãasti LâR na základním kapitálu akciové spoleãnosti: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o pfievodu zisku
nejsou uzavfieny.

H.F.C. a.s.
Sídlo: Malé námûstí 117, 500 02 Hradec Králové, Iâ 25939181
Vlastní kapitál: 2004: +107 234; 2005: +107 573
V˘sledek hospodafiení: 2004: +4 317; 2005: +4 441
Podíl majetkové úãasti LâR na základním kapitálu akciové spoleãnosti: 50 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o pfievodu zisku
nejsou uzavfieny.

KOMAS a.s. (od 1. 1. 2006 je spoleãnost v likvidaci)
Sídlo: Horova 388, ·tûtí, Iâ 00380172
Vlastní kapitál: 2004: +34 381; 2005: +27 376
V˘sledek hospodafiení: 2004: -827; 2005: -7 005
Podíl majetkové úãasti LâR na základním kapitálu akciové spoleãnosti: 30,6 % akcií i vlivu; smlouva ovládací ani o pfievodu zisku
nejsou uzavfieny.

Finanãní  ãást/Financial  Part



Lesy âeské republ iky,  s. p. 71

V roce 2004 vedení podniku rozhodlo o prodeji akcií Hradecké lesní a dfievafiské spoleãnosti a.s. (dále téÏ HLDS), a KOMAS a.s.. Do
doby sestavení úãetní závûrky za rok 2005 k Ïádnému prodeji nedo‰lo a nedo‰lo ani ke zmûnû tohoto rozhodnutí. U akcií HLDS trvá
rozhodnutí neprodat je pod úãetní hodnotu a podíl LâR na vlastním kapitálu HLDS nezakládá dÛvod pro tvorbu opravné poloÏky.
Akcie KOMAS a.s. byly jiÏ k 31. 12. 2004 posouzeny jako neprodejné, a proto byla vytvofiena opravná poloÏka ve v˘‰i 100 % úãetní
hodnoty; k 31. 12. 2005 dÛvod pro existenci opravné poloÏky trvá (v˘kaz Rozvaha, aktiva fiádek B.III.2. korekce).

3.
2005 2004

PrÛmûrn˘ roãní pfiepoãten˘ stav pracovníkÛ 3 433 3 436
Evidenãní stav pracovníkÛ k 31. 12. 3 643 3 681
Mzdové náklady (tis. Kã) 805 112 726 782
Náklady na sociální zabezpeãení (tis. Kã) 285 573 256 265
Sociální náklady (tis. Kã) 25 486 24 233
Osobní náklady (tis. Kã) 1 116 171 1 007 280
Poãet fiídících pracovníkÛ (fip) 123 126
Mzdové náklady fip (tis. Kã) 68 174 54 545
Náklady na sociální zabezpeãení fip (tis. Kã) 23 861 19 091

Osobám ve statutárních a dozorãích orgánech nebyly poskytovány Ïádné poÏitky nad rámec v‰eobecnû platn˘ch vnitropodnikov˘ch
smûrnic.
¤ídícím pracovníkÛm byly poskytnuty v roce 2005 pÛjãky z FKSP (splatnost do 3 let, bezúroãné) ve v˘‰i 150 tis. Kã (v roce 2004 ve
v˘‰i 200 tis. Kã) a pÛjãky z fondu bytové politiky (splatnost do 10 let, bezúroãné) ve v˘‰i 1700 tis. Kã (v roce 2004 ve v˘‰i 1000 tis. Kã).
Bezplatn˘m plnûním vÛãi fiídícím pracovníkÛm bylo provedení plateb Ïivotního poji‰tûní v celkové v˘‰i 797 tis. Kã za rok 2005 (888
tis. Kã v roce 2004) a kaÏd˘ fiídící pracovník má moÏnost v souladu s platn˘mi zákonn˘mi normami a vnitropodnikov˘mi smûrnicemi
vyuÏívat sluÏební automobil k soukrom˘m potfiebám.
Osobám, které jsou statutárním orgánem, ãlenÛm statutárních nebo jin˘ch fiídících a dozorãích orgánÛ vãetnû b˘val˘m osobám
a ãlenÛm tûchto orgánÛ, nebyla ostatní plnûní, jak v penûÏní, tak v nepenûÏní formû, poskytována.
LâR provozují vnitropodnikovou spofiitelnu (dále VPS). Ve VPS jsou shromáÏdûny penûÏní prostfiedky zamûstnancÛ a VPS
zamûstnancÛm umoÏÀuje provádût bezhotovostní operace se sv˘mi penûÏními prostfiedky, vãetnû jejich hotovostních v˘bûrÛ. Úãast
ve VPS je dobrovolná, k 31. 12. 2005 byl poãet klientÛ VPS 718 osob. Maximální limit penûÏních prostfiedkÛ uloÏen˘ch na úãtu jednoho
zamûstnance je 1 mil. Kã. PenûÏní prostfiedky jsou úroãeny úrokovou sazbou 3 %. K 31. 12. ãinil celkov˘ stav penûÏních prostfiedkÛ
na úãtu VPS: 80 104 tis. Kã v roce 2005 a 61 636 tis. Kã v roce 2004 – vykazují se v Rozvaze, v pasivech na fiádku B.III.5.

4.
4.1. Aplikace obecn˘ch úãetních zásad, pouÏité úãetní metody, zpÛsoby oceÀování a odpisování
LâR pouÏívaly v letech 2004 aÏ 2005 úãetní postupy, zásady, metody a zpÛsoby oceÀování v souladu s platn˘m znûním Zákona 
ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví a Vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb.

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

b) Odpisov˘ plán pro dlouhodob˘ majetek
Úãetní odpisy dlouhodobého majetku jsou rovnomûrné a úãtují se mûsíãnû odvozenû z roãních sazeb, které jsou pro jednotlivé
skupiny dlouhodobého majetku stanoveny obecnou tabulkou úãetních odpisÛ. PouÏití jiné odpisové sazby pro konkrétní dlouhodob˘
majetek je moÏné pouze se souhlasem generálního fieditele. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek se pro daÀové úãely odpisuje zásadnû
zrychlen˘mi odpisy podle § 32 zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ.
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Otvírky nov˘ch lomÛ, pískoven, zemníkÛ, hlini‰È a doãasné stavby se odpisují dle zákona ã. 586/92 Sb. rovnomûrnû. Roãní daÀov˘
odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Doba Ïivotnosti se odvozuje od stavebního fiízení (stavební povolení
nebo ohlá‰ení drobné stavby).
Doãasné stavby, otvírky nov˘ch lomÛ, pískoven, zemníkÛ, hlini‰È a pronajat˘ dlouhodob˘ majetek se odpisují mûsíãnû podle zásad
stanoven˘ch pro daÀové odpisy.
Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek se odepisuje pfii zafiazení do evidence dlouhodobého majetku vedené v úloze IMA v prvním
roce ve v˘‰i 50 % vstupní ceny. Zbyl˘ch 50 % se odepí‰e v dal‰ím roce pouÏívání.
Odpisov˘ plán je vyjádfien tabulkou úãetních odpisÛ TAB81M, která je pouÏívána na celém podniku v úloze IMA, a ta je sestavena
podle v˘‰e uveden˘ch zásad. Odpisov˘ plán dlouhodobého majetku je koncipován jako dlouhodobû nemûnn˘ a v prÛbûhu let 2004
aÏ 2005 nedo‰lo k jeho zmûnû.

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

d) OceÀování zásob nakupovan˘ch a vytvofien˘ch ve vlastní reÏii
Nakoupené zásoby se oceÀují v úãetnictví pofiizovacími cenami, to znamená cenou pofiízení vãetnû nákladÛ s jejich pofiízením
souvisejících, jako jsou pfieprava, clo, pojistné, provize apod. V prÛbûhu úãetního období se sloÏky pofiizovací ceny úãtují na vrub
úãtu 111-Pofiízení materiálu nebo 131-Pofiízení zboÏí. Pfievod do zásob na skladû zaji‰Èují pracovníci, ktefií zodpovídají za zásoby na
skladû tak, Ïe skladové ceny odvozují z pofiizovacích nákladÛ a navíc vzniklé rozdíly na úãtu 111 jsou v rozpoãtované v˘‰i stanoven˘m
procentem rozpou‰tûny do skladové ceny.
V˘robky vlastní v˘roby se oceÀují v základním úãetnictví vlastními náklady, to znamená pfiím˘mi náklady a podílem v˘robní reÏie,
a to ve v˘‰i stanovené podle operativní kalkulace.

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

f) Zmûny zpÛsobÛ oceÀování
V roce 2004 a 2005 nedo‰lo ke zmûnám zpÛsobÛ oceÀování a odepisování, ani k podstatn˘m zmûnám v postupech úãtování.

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 2004 aÏ 2005 nedo‰lo u LâR k odchylkám od metod stanoven˘ch zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví.

b) ZpÛsob stanovení opravn˘ch poloÏek a oprávek k majetku
Opravné poloÏky k pohledávkám se tvofií na pohledávky s prodlením platby del‰ím neÏ 6 mûsícÛ. U tûchto pohledávek je pfii jejich
nesplácení vytvofiena opravná poloÏka ve v˘‰i 100% nominální hodnoty. DaÀové opravné poloÏky k pohledávkám se tvofií v souladu
se zákonem ã. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji‰tûní základu danû z pfiíjmÛ. Tvorba opravné poloÏky k dlouhodobému finanãnímu
majetku je popsána v ãásti 2. 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 pouÏívá smûnn˘ kurz devizového trhu
vyhla‰ovan˘ âeskou národní bankou. K proúãtování pfiedpisu pohledávky a závazku se do 30. 6. 2005 pouÏíval ãtvrtletní pevn˘ kurz
na úrovni smûnného kurzu vyhlá‰eného âeskou národní bankou k prvnímu dni kalendáfiního ãtvrtletí; pouÏívání pevného kurzu pro
pfiedpis pohledávek a závazkÛ bylo zru‰eno dne 1. 7. 2005. Jiné zpÛsoby pfiepoãtu majetku a závazkÛ v cizích mûnách nebyly
v prÛbûhu let 2004 aÏ 2005 pouÏívány.
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d) ZpÛsob stanovení reálné hodnoty
Majetek ocenûn˘ reálnou hodnotou byl v letech 2004 a 2005 ocenûn trÏní cenou zji‰tûnou na vefiejném trhu nebo trÏní cenou
podílového listu stanovenou statutem podílového listu.

e) Zmûny reálné hodnoty
Reálnou hodnotou byl v letech 2004 aÏ 2005 ocenûn dlouhodob˘ a krátkodob˘ finanãní majetek. Jednalo se o podílové listy
investiãních fondÛ drÏen˘ch LâR a dluÏné cenné papíry. Zmûna reálné hodnoty dlouhodob˘ch podílov˘ch listÛ je úãtována proti
poloÏce Rozvahy „Pasiva A.II.3 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ”; zmûna reálné hodnoty krátkodob˘ch podílov˘ch
listÛ je úãtována individuálnû za kaÏd˘ drÏen˘ titul – zv˘‰ení proti poloÏce V˘kazu zisku a ztráty „IX. V˘nosy z pfiecenûní cenn˘ch
papírÛ a derivátÛ”, sníÏení proti poloÏce „L. Náklady z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ”. Jedná se o podílové listy investiãních
fondÛ zfiízen˘ch âSOB Asset Management, a.s., Conseq Investment Management, a.s., ING Investment Management (C.R.),
a.s. a âeská spofiitelna, a.s. Zmûna reálné hodnoty dluhopisÛ je úãtována za kaÏd˘ drÏen˘ titul – zv˘‰ení proti poloÏce V˘kazu zisku
a ztráty „VIII. V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku”, sníÏení proti poloÏce „K. Náklady z finanãního majetku”. Budoucí penûÏní
toky vypl˘vající z drÏby finanãního majetku nejsou ohroÏeny.

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

sníÏení reálné zv˘‰ení reálné stav úãtu 414  
rok hodnoty v roce hodnoty v roce k 31. 12.

2004 — 39 882 47 575
2005 24 253 — 23 322

5.
Rozpis v˘znamn˘ch poloÏek z Rozvahy
(dal‰í uvedeny v bodech 6 aÏ 8)

a) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
2005 2004 Zmûna  

Pofiizovací Oprávky Pofiizovací Oprávky zÛstatkové
tis. Kã cena cena ceny 2005

Software 87 203 54 067 61 625 41 794 13 305
Lesní hospodáfiské plány 176 533 127 535 160 810 116 684 4 872

b) Rozpis v˘znamn˘ch pfiírÛstkÛ dlouhodobého hmotného majetku z pohledu proinvestovan˘ch prostfiedkÛ:
pofiizovací cena v tis. Kã 2005 2004

Budovy a stavby 477 847 506 193
Z toho – bytová v˘stavba, lesovny 72 019 61 980
– správní a provozní budovy 85 817 98 487
– lesní cesty 137 794 130 484
– hrazení bystfiin a odvodnûní lesních pÛd 182 217 215 242
Stroje, pfiístroje, zafiízení 128 272 113 802
Z toho – stroje pro lesnictví 46 271 33 493
– nákladní auta 41 421 35 195
– osobní auta 21 471 30 324
– poãítaãe a ostatní pfiístroje 19 109 14 790
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V˘znamnûj‰í tituly vyfiazení dlouhodobého hmotného majetku byly:
pofiizovací cena v tis. Kã 2005 2004

Budovy a stavby nebytové 45 609 196 320
Z toho – stavby 32 224 151 246
– prodané 1 541 55 179
– pfiedané (restituce) 134 37 327
– likvidace z dÛvodu opotfiebení ãi havárií 30 549 58 740
Budovy 13 385 45 074
– prodané 11 333 34 492
– pfiedané (restituce) 449 10 400
– likvidace z dÛvodu opotfiebení ãi havárií 1 603 182
Stroje, pfiístroje, zafiízení 56 541 49 194
Z toho – nákladní auta 20 678 12 249
– osobní auta 13 318 13 567

c) Rozpis samostatn˘ch movit˘ch vûcí a souborÛ movit˘ch vûcí
2005 2004 Zmûna  

Pofiizovací Oprávky Pofiizovací Oprávky zÛstatkové
tis. Kã cena cena ceny 2005

Stroje, pfiístroje a zafiízení 1 002 705 752 858 931 237 708 587 27 197
Drobn˘ dlouhodob˘ 
hmotn˘ majetek 99 027 89 045 80 999 77 349 6 332

d) Nejvût‰í a nejv˘znamnûj‰í sloÏkou majetku byly pozemky.
V roce 2005 do‰lo k tûmto zmûnám:

Lesní pÛda Ostatní pÛda Celkem

2005 tis. Kã tis. m2 tis. Kã tis. m2 tis. Kã tis. m2

Stav k 1. 1. 51 799 963 13 644 221 1 236 609 243 892 53 036 572 13 888 113
PfiírÛstek celkem 746 133 179 819 49 803 10 702 795 936 190 521
Pfievod práva hospodafiení 17 895 4 297 10 635 2 703 28 530 7 000
Nákup (smûna) 56 106 6 603 7 159 326 63.265 6 929
Ostatní 672 132 168 919 32 009 7 673 704 141 176 592
Úbytek celkem 909 853 232 814 43 597 8 457 953 450 241 271
Restituce 210 893 55 205 3 861 894 214 754 56 099
Prodej (smûna) 5 160 1 619 9 873 980 15 033 2 599
Ostatní 693 800 175 990 29 863 6 583 723 663 182 573
Stav k 31. 12. 51 636 243 13 591 226 1 242 815 246 137 52 879 058 13 837 363

V tabulkách jsou uvedeny téÏ ostatní pozemky pofiízené v roce 2000 ve v˘‰i 11 340 Kã a lesní pozemky v roce 2002 ve v˘‰i 74 252 Kã,
a to se 100% dotací (pozemky jsou vedené v podrozvahové evidenci).
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Srovnatelné údaje zmûn v pozemcích v roce 2004 uvádí následující tabulka:

Lesní pÛda Ostatní pÛda Celkem
2004 tis. Kã tis. m2 tis. Kã tis. m2 tis. Kã tis. m2

Stav k 1. 1. 52 110 146 13 768 750 1 216 102 241 208 53 326 248 14 009 958
PfiírÛstek celkem 1 650 494 398 698 79 307 13 545 1 729 801 412 243
Pfievod práva hospodafiení 17 140 3 962 14 339 1 719 31 479 5 681
Nákup (smûna) 166 379 7 359 19 007 964 185 386 8 323
Ostatní 1 466 975 387 377 45 961 10 862 1 512 936 398 239
Úbytek celkem 1 960 677 523 227 58 800 10 861 2 019 477 534 088
Restituce 441 502 116 788 3 906 702 445 408 117 490
Prodej (smûna) 4 913 1 292 8 838 1 420 13 751 2 712
Ostatní 1 514 262 405 147 46 056 8 739 1 560 318 413 886
Stav k 31. 12. 51 799 963 13 644 221 1 236 609 243 892 53 036 572 13 888 113

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. 2005 ãinila celková délka oplocenek 11 387,6 km.
Km 2005 2004

Oplocení 11 388 11 800

f) Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úãasti vlastní podnik v pofiizovací cenû 101 153 tis. Kã.
Poãet CP Jmenovitá hodnota CP Pfiijat˘ v˘nos (tis. Kã)

Spoleãnost 2005 2004

Hradecká dfievafiská a lesní spoleãnost a.s. 402 kusÛ 25 500 tis. Kã 874 833
H.F.C. a.s. 83 kusÛ 51 284 tis. Kã 1 743 139
Komas a.s. 270 kusÛ 11 151 tis. Kã 0 0

g) Zmûny v ostatních titulech dlouhodobého finanãního majetku
V roce 2005 do‰lo v souladu s finanãní strategií pfiijatou vedením podniku k nákupu podílov˘ch listÛ s uvaÏovanou dobou drÏby del‰í
neÏ jeden rok v pofiizovací cenû ve v˘‰i 83 912 tis. Kã, v roce 2004 byly nakoupeny dlouhodobé podílové listy v pofiizovací cenû 47 871
tis. Kã (Rozvaha, aktiva B.III.3).

h) Lesy âeské republiky, s. p., zhodnocují vût‰inu voln˘ch finanãních prostfiedkÛ formou profesionální správy klientsk˘ch aktiv
(asset management). 
V‰echny tyto cenné papíry jsou ocenûny reálnou hodnotou a trÏní cena tûchto cenn˘ch papírÛ je plnû vykázána v úãetní závûrce
v Rozvaze, v aktivech na fiádcích B.III.3. – dlouhodobé, C.IV.3. – krátkodobé.

6.
V˘znamné údaje neuvedené v Rozvaze ani V˘kazu zisku a ztráty
a) V letech 2004 aÏ 2005 nedo‰lo k v˘znamn˘m domûrkÛm splatné danû z pfiíjmÛ za minulá úãetní období.

b) OdloÏená daÀ je zji‰Èována pouze na úrovni rozdílu mezi daÀov˘mi a úãetními odpisy dlouhodobého majetku. Rozdíl z titulu
odli‰ného úãetního a daÀového pohledu v pfiípadû úãetní rezervy na pûstební ãinnost se v podmínkách LâR nepovaÏuje ve
stfiednûdobém horizontu za reáln˘, a proto se z hlediska opatrnosti s odloÏenou daÀovou pohledávkou k této úãetní rezervû
neuvaÏuje. Jiné pfiechodné rozdíly (napfi. úãetní opravné poloÏky k pohledávkám) pro zji‰Èování odloÏené danû nebyly z dÛvodu
nev˘znamnosti pouÏity.
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V˘poãet (rozpis) odloÏené danû:
v tis. Kã 2005 2004

Rozdíl mezi úãetní a daÀovou hodnotou 
dlouhodobého majetku -453 924 -385 319
Úãetní opravné poloÏky k pohledávkám — —
Úãetní rezerva na pûstební ãinnost — —
Základna pro v˘poãet odloÏené danû -453 924 -385 319
Sazba danû v následujícím období 24 % 26 %
OdloÏená daÀ (závazek) celkem -108 942 -100 183

c) Rozpis a popis rezerv za léta 2004 aÏ 2005
Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva  Rezerva 

na pûstební na pûstební na pûstební na opravy DHM na rekonstrukci 
tis. Kã ãinnost (celkem) ãinnost (daÀová) ãinnost (úãetní) porostÛ Kru‰n˘ch hor

31. 12. 2005 2 551 710 1 009 400 1 542 310 — 291 971
Tvorba 2005 1 542 310 — 1 542 310 — —
âerpání 2005 1 506 925 1 506 925 — 30 392 —
31. 12. 2004 2 516 325 2 516 325 — 30 392 291 971
Tvorba 2004 1 489 445 1 489 445 — 6 335 291  971
âerpání 2004 1 540 675 1 540 675 — 70 950 —
31. 12. 2003 2 567 555 2 567 555 — 95 007 —

Rezerva na pûstební ãinnost je vytváfiena na pokrytí nákladÛ pûstebních prací na dobu zaji‰tûní porostu. Do roku 2005 byla vytváfiena
v souladu s § 9 a § 10a zákona ã. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji‰tûní základu danû z pfiíjmÛ v platném znûní (Rozvaha, pasiva
B.I.1.). V roce 2005 je vytváfiena podle stejn˘ch pravidel jako v pfiedchozích letech (nebyla zmûnûna ani metoda ani zpÛsob tvorby
a ãerpání rezervy), av‰ak tvorba rezervy není vykazována jako daÀovû uznateln˘ náklad a vytváfií se úãetní rezerva (Rozvaha, pasiva
B.I.4.).
Rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku byla vytváfiena v souladu s § 7 zákona ã. 593/1992 Sb., zejména na pokrytí
nákladÛ spojen˘ch s opravami lesních cest.
Rezerva na rekonstrukci porostÛ Kru‰n˘ch hor je vytváfiena v souladu s § 9 a § 10a zákona ã. 593/1992 Sb. (bod 15. Pfiílohy k zákonu
ã. 593/1992 Sb.). Je vytváfiena na pokrytí nákladÛ spojen˘ch s obnovou porostÛ s nevhodnou nebo náhradní dfievinnou skladbou
v oblasti Kru‰n˘ch hor. Rezerva je vytvofiena na náklady spojené s rekonstrukcí porostÛ v letech 2006 aÏ 2012 na náklady, které
nejsou zahrnuty v rezervû na pûstební ãinnost.

d) K datu roãní úãetní závûrky LâR vÏdy vykazovaly v˘‰i splatn˘ch závazkÛ pojistného na sociální zabezpeãení a pfiíspûvku na státní
politiku zamûstnanosti vypl˘vající z v˘platy mezd za prosinec bûÏného úãetního období (v tis. Kã):
2005 2004

32 889 20 000

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):
2005 2004

13 379 8 543

f) K datu roãní úãetní závûrky LâR neevidují Ïádné daÀové nedoplatky u místnû pfiíslu‰n˘ch finanãních orgánÛ. Pfiípadné daÀové
domûrky jsou prÛbûÏnû placeny v zákonn˘ch termínech.
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g) LâR jsou z titulu ‰ífie svého podnikání pfiíjemcem nejrÛznûj‰ích dotací na investiãní a provozní úãely. Tabulka dává pfiehled
o nejv˘znamnûj‰ích dotacích. Pojem dotace je pouÏit ve smyslu § 47 odst. 4 Vyhlá‰ky 500/2002 Sb.
tis. Kã 2005 2004

Dotace na pofiízení lesních hospodáfisk˘ch plánÛ 42 938 48 419
Dotace na pofiízení dlouhodobého hmotného majetku (celkem) 74 636 117 698
– z toho náhrady ve vefiejném zájmu související se správou 

vodních tokÛ (zejména na protipovodÀová opatfiení) 64 441 101 942
Dotace na úhradu provozních nákladÛ (celkem) 30 277 24 935
– z toho náhrady dle § 24 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích 10 539 10 208
– z toho náhrady dle § 35 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích 5 571 8 638
– z toho finanãní pfiíspûvky dle § 46 zákona ã. 289/1995 Sb.,[KZ35] o lesích 3 676 5 608

7.
a) Pohledávky k 31. 12.
tis. Kã 2005 2004

Celkem krátkodobé pohledávky z obch. styku (brutto); fiádek Aktiva C.III.1. 1 177 531 891 797
– z toho pohledávky ve splatnosti celkem 1 034 020 799 786
– z toho pohledávky po splatnosti celkem 143 511 92 011
– z toho pohledávky po splatnosti del‰í neÏ 180 dnÛ 97 495 84 868
– z toho pohledávky se splatností del‰í neÏ 5 let 0 0
– z toho pohledávky v právním vymáhání 38 422 32 756
– z toho pohledávky v konkurzním a vyrovnávacím fiízení 31 013 39 931
– z toho pfiijaté smûnky 8 922 12 757
Pohledávky v cizí mûnû 8 838 2 902

Pohledávky k podnikÛm ve skupinû ãiní k 31. 12. 2005 166 507 tis. Kã a jsou pouze z bûÏn˘ch obchodních vztahÛ. Stejnû jako
v pfiedchozích letech i tyto pohledávky jsou v‰echny ve splatnosti.
tis. Kã 2005 2004

Pohledávky k podnikÛm ve skupinû z obchodních vztahÛ 166 507 68 166
Pohledávky k podnikÛm ve skupinû – pÛjãky 0 0

b) Závazky k 31. 12.
tis. Kã 2005 2004

Závazky po lhÛtû splatnosti nad 180 dnÛ 0 0
Závazky se splatností del‰í neÏ 5 let 0 0
Závazky vázané na splnûní podmínek dodavateli 1 101 420

Jsou-li závazky po lhÛtû splatnosti, jedná se o závazky vypl˘vající ze vzájemn˘ch závazkÛ a pohledávek s obchodním partnerem,
které nebyly k datu rozvahového dne vzájemnû zapoãítány. V‰echny závazky po lhÛtû splatnosti jsou kryty pohledávkou za
obchodním partnerem a nedosahují splatnosti nad 180 dnÛ.
Závazky k podnikÛm ve skupinû jsou pouze z obchodních vztahÛ a ãiní 3 284 tis. Kã (v roce 2004 byly ve v˘‰i 18 698 tis. Kã). V‰echny
tyto závazky jsou ve splatnosti.
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c) Finanãní pronájem k 31. 12.
tis. Kã 2005 2004

Souãet splátek nájemného za celou dobu pronájmu 449 449
Skuteãnû uhrazené splátky 449 312
Budoucí platby pronájmu do 31. 12. 2006 (resp. 2005) — 137
Budoucí platby pronájmu po 1. 1. 2007 (resp. 2006) — —

d) Najat˘ dlouhodob˘ majetek sledovan˘ na podrozvahov˘ch úãtech má k 31.12.2005 hodnotu 6 066 tis. Kã.
tis. Kã 2005 2004

Najat˘ dlouhodob˘ majetek 6 066 7 764

e) Podnik nemá Ïádn˘ hmotn˘ majetek zatíÏen˘ zástavním právem. K 31. 12. 2005 je evidována spoleãná záruka s PodpÛrn˘m
garanãním rolnick˘m a lesnick˘m fondem za úvûr poskytnut˘ firmû Tilia, spol. s r. o. Iâ 47455055, ve v˘‰i 280 tis. Kã. Vûcná bfiemena
jsou evidována v rámci operativní evidence vÏdy u konkrétního majetku. Podnik eviduje desetitisíce vûcn˘ch bfiemen, zejména na
pozemcích (vedení podzemních a nadzemních sítí, povolení vjezdu, prÛjezdu, stavby apod.). Îádné vûcné bfiemeno nemá charakter
dlouhodobého majetku. Vliv vûcn˘ch bfiemen na nakládání s majetkem podniku jako celku nemá v˘znamn˘ charakter.

f) Souhrnná v˘‰e drobného hmotného majetku nevedeného v rozvaze k 31. 12. 2005 ãinila 221 667 tis. Kã.
tis. Kã 2005 2004

Drobn˘ hmotn˘ majetek neveden˘ v rozvaze 221 667 206 736

g) V rozvaze je vykázána celková v˘‰e závazkÛ.
h) Mezi rozvahov˘m dnem a okamÏikem sestavení úãetní závûrky nedo‰lo k v˘znamnûj‰í události, kromû uveden˘ch (zejména
v ãásti 10), která by mohla zmûnit pohled na vûrn˘ a poctiv˘ obraz roãní úãetní závûrky za rok 2005.

8.
Popis zmûn vlastního kapitálu v prÛbûhu úãetního období
Lesy âeské republiky, s. p., jsou povinnou osobou ve vztahu k restitucím a pfii vracení majetku podle platn˘ch zákonn˘ch pfiedpisÛ.
Kromû toho dochází k pfiijetím a pfiedáním majetku v souvislosti s rozhodnutími Vlády âR, Ministerstva zemûdûlství âR a k
pfievodÛm majetku dle platn˘ch zákonÛ. Proto vedle bûÏn˘ch pohybÛ, rozdûlování zisku a ãerpání fondÛ, trvale dochází ke zmûnám
vlastního kapitálu.
Zmûny kmenového jmûní vykazuje státní podnik v Rozvaze, v pasivech v fiádku A.I.1. Základní kapitál. Tato poloÏka obsahuje v˘‰i
kmenového jmûní zapsanou v obchodním rejstfiíku a v˘‰i kmenového jmûní k 31. 12. 2005 do obchodního rejstfiíku nezapsanou.
Zákonn˘ rezervní fond splÀuje v˘‰i stanovenou Rozhodnutím Ministerstva zemûdûlství âR o pfiizpÛsobení zakládací listiny ze dne
12. 8. 1997, tj. povinné naplnûní do minimální v˘‰e 1,2 mld. Kã.
Podnik má vytvofien Fond investiãního rozvoje (FIR), kter˘ je tvofien ze zisku, a to za úãelem pofiízení dlouhodobého majetku, pokud
hodnota pofiízeného dlouhodobého majetku z vlastních zdrojÛ LâR pfiekroãí zdroje vytvofiené odpisy dlouhodobého majetku
a zÛstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku. âerpání FIR znamená pouÏití fondÛ ze zisku (rozdûleného zisku) ve
prospûch kmenového jmûní.
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Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu za roky 2004 aÏ 2005 (v záhlaví je uveden fiádek v pasivech ve v˘kazu Rozvaha):
Zmûny Zákonn˘ Ostatní

Kmenové kmenového Kapitálové OceÀovací rezervní fondy 
jmûní jmûní fondy rozdíly fond ze zisku

tis. Kã (A.I.1.) (A.I.1.) (A.II.2.) (A.II.3.) (A.III.1.) (A.III.2.)

31. 12. 2005 5 818 759 2 529 995 52 035 636 23 322 1 251 283 556 379
Saldo zmûn 2005 0 +209 972 -202 372 -24 253 0 +246 207
Zv˘‰ení 2005 0 236 110 +407 950 0 0 +486 442
SníÏení 2005 0 -26 138 -610 322 -24 253 0 -240 235
31. 12. 2004 5 818 759 2 320 023 52 238 008 47 575 1 251 283 310 172
Saldo zmûn 2004 0 +256 299 -457 056 +39 882 0 -182 737
Zv˘‰ení 2004 0 +364 852 +713 964 +39 882 0 +157 529
SníÏení 2004 0 -108 553 -1 171 020 0 0 -340 266
31. 12. 2003 5 818 759 2 063 724 52 695 064 7 693 1 251 283 492 909

Rozpis zmûn kmenového jmûní:
tis. Kã 2005 2004

Saldo zmûn – z toho: +209 972 +256 299
Zmûny z delimitace +7 068 -50 453
Úbytek z dÛvodÛ restitucí -5 123 -11 961
âerpání fondu investiãního rozvoje +208 027 +318 713

Rozpis zmûn kapitálov˘ch fondÛ:
tis. Kã 2005 2004

Saldo zmûn – z toho: -202 372 -457 056
Zmûny z delimitace -14 518 -56 291
Vydání lesní pÛdy z dÛvodu restitucí -210 892 -441 502
Dary, nálezy, bezúplatné pfievody +23 038 +40 737

Rozdûlení zisku bylo provedeno v jednotliv˘ch letech vÏdy dle rozhodnutí zakladatele, kter˘ rozhodl na základû návrhu dozorãí rady:
tis. Kã 2005 2004

Zisk pfiedchozího úãetního období rozdûlen do: 469 447 149 884
Fondu kulturních a sociálních potfieb 17 450 16 000
Fondu investiãního rozvoje 451 997 133 884

9.
V˘nosy z bûÏné ãinnosti
tis. Kã 2005 2004

V˘nosy z bûÏné ãinnosti 7 339 814 5 799 238
– v˘nosy provozní ãinnosti 6 498 246 4 960 906
– finanãní ãinnosti 841 568 838 332
V˘nosy z prodeje dfiíví 5 411 912 3 936 210

V˘nosy z provozní ãinnosti nezahrnují poloÏku ãerpání a zru‰ení rezerv. Obchodní ãinnost se zahraniãím je nev˘znamná.
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10.
Pfiehled o penûÏních tocích je zpracován dle Vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb. Za penûÏní prostfiedky se povaÏují nejlikvidnûj‰í finanãní
prostfiedky, a to peníze v hotovosti a penûÏní prostfiedky uloÏené na bûÏn˘ch bankovních úãtech, tj. finanãní majetek vykázan˘
v Rozvaze, v aktivech na fiádcích C.IV.1. a C.IV.2.

Od poãátku roku 2005 zmûnil podnik svou obchodní strategii ve smyslu vût‰í realizace dfievní hmoty prostfiednictvím vlastního
odbytu. Cílov˘m stavem je realizace vyroben˘ch obchodních sortimentÛ dfiíví ve vlastní reÏii ve v˘‰i minimálnû 40 % roãní tûÏby. Tato
zmûna realizaãní pozice podniku se v roce 2005 odrazila na úrovni Rozvahy zejména v nárÛstu zásob, pohledávek a závazkÛ, na
úrovni V˘kazu zisku a ztráty v nárÛstu trÏeb za prodej zboÏí, trÏeb za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb, osobních nákladÛ a sluÏeb.
V roce 2005 LâR provedly dvû kola v˘bûrov˘ch fiízení na uzavfiení rámcové smlouvy na provádûní komplexních lesnick˘ch ãinností.
Na základû tûchto v˘bûrov˘ch fiízení bylo uzavfieno celkem 205 smluvních vztahÛ na smluvních jednotkách o v˘mûfie 715 tis. ha, coÏ
znamená 71 % z celkového mnoÏství aktivních komplexních smluv na 57 % takto spravovaného území LâR. LâR pfii zadávání
a vyhodnocování v˘bûrov˘ch fiízení v roce 2005 postupovaly podle rozhodnutí Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe (ÚOHS),
protoÏe podle v‰ech dostupn˘ch informací vãetnû tûchto rozhodnutí ÚOHS nebyly LâR zadavatelem podle zákona ã. 40/2004
o vefiejn˘ch zakázkách. Postup LâR byl následnû napadnut nûkolika potenciálními uchazeãi a na základû jejich podnûtu ÚOHS
zahájil pfiíslu‰ná správní fiízení. V lednu 2006 vydal ÚOHS rozhodnutí, ve kterém rozhodl, Ïe LâR jsou zadavatelem podle zákona
o vefiejn˘ch zakázkách a Ïe postup LâR nebyl v souladu s uveden˘m zákonem. Souãasnû v‰ak odmítl uloÏit zákaz plnûní z jiÏ
uzavfien˘ch smluv a neuloÏil LâR Ïádnou sankci. Proti nepravomocnému rozhodnutí ÚOHS podali rozklad jak navrhovatelé, tak
LâR. ÚOHS v rozkladovém fiízení potvrdil pÛvodní rozhodnutí a první pravomocné rozhodnutí vydal k datu 13. 4. 2006. VÛãi LâR nebyl
dosud v této záleÏitosti zahájen Ïádn˘ právní spor o moÏnou náhradu ‰kody a Ïádná konkrétní ãástka potenciální ‰kody zpÛsobené
postupem LâR dosud nebyla vyãíslena, uplatnûna a není LâR známa. Z tohoto dÛvodu zohlednûní nákladÛ souvisejících s moÏn˘mi
v˘sledky budoucích právních sporÛ není obsaÏeno v bilanci k 31. 12. 2005.
Nebyly zji‰tûny dal‰í skuteãnosti, které by mohly vyvolat v˘znamné budoucí potenciální ztráty a nebyly na nû vytvofieny opravné
poloÏky nebo úãetní rezerva. Stejnû tak nebyly zji‰tûny skuteãnosti (kromû v˘‰e uveden˘ch), které by mezi datem sestavení úãetní
závûrky a datem, ke kterému je sestavována, v˘raznû ovlivnily finanãní, majetkovou a dÛchodovou situaci podniku.
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11.
Pfiehled o penûÏních tocích
Oznaãení Text fiádek 2005 2004

P. Stav penûÏních prostfiedkÛ na zaãátku období 01 153 789 165 263
PENùÎNÍ TOKY Z HLAVNÍ V¯DùLEâNÉ âINNOSTI (PROVOZNÍ âINNOST)
Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním 02 1 039 986 505 050
A.1. Úpravy o nepenûÏní operace 03 234 678 415 964
A.1.1. Odpisy stál˘ch aktiv s v˘jimkou zÛst. ceny prodan˘ch st. aktiv apod. 04 406 296 395 163
A.1.2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek a rezerv 05 -3 108 186 451
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv 06 -145 739 -145 026
A.1.4. V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku (s v˘jimkou inv. spol. a fondÛ) 07 2 616 972
A.1.5. Vyúãtované nákladové úroky s v˘jimkou kapitaliz. úrokÛ, vyúãt. v˘nos. úrok 08 -16 660 -15 005
A.1.6. Pfiípadné opravy o ostatní nepenûÏní operace 09 -8 727 -6 591
A. * âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a zmûnami 10 1 274 664 921 014
A.2. Zmûny stavu nepenûÏních sloÏek pracovního kapitálu 11 1 227 234 -207 047
A.2.1. Zmûna stavu pohledávek a akt. ãas. rozl. a doh. poloÏek z provozní ãinnosti 12 -363 399 194 001
A.2.2. Zmûna stavu závazkÛ a pasivního ãas. rozl. a doh. poloÏek z provozní ãinnosti 13 872 021 436 322
A.2.3. Zmûna stavu zásob 14 -40 543 7 743
A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku 15 759 155 -845 113
A. ** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn˘mi poloÏkami 16 2 501 898 713 967
A.3. Vyplacené úroky s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ 17 -2 193 -1 759
A.4. Pfiijaté úroky 18 18 853 16 765
A.5. Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost a za domûr. daÀ za min. období 19 -613 601 -30 889
A.6. Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi úã. pfiípady – mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení 20 1 091 3 685
A.7. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku 21 -2 616 -972
A. *** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti 22 1 903 432 700 797
PENùÎNÍ TOKY Z INVESTIâNÍ âINNOSTI
B.1. V˘daje spojené s nabytím stál˘ch aktiv 23 -744 153 -879 785
B.2. Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv 24 182 661 175 585
B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám 25 0
B. *** âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti 26 -561 492 -704 200
PENùÎNÍ TOKY Z FINANâNÍCH âINNOSTÍ
C.1. Dopady zmûn dlouhodob˘ch, popfiípadû krátkodob˘ch závazkÛ 27 8 759 6 591
C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky 28 -15 957 -14 662
C.2.1. Zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ a ekvivalentÛ z titulu zv˘‰ení základního kapitálu 29 -745 -753
C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondÛ 33 -15 212 -13 909
C. *** âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti 35 -7 198 -8 071
F. âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení penûÏních prostfiedkÛ 36 1 334 742 -11 474
R. Stav penûÏních prostfiedkÛ na konci období 37 1 488 531 153 789
S. Skuteãn˘ stav penûÏních prostfiedkÛ na konci období 38 1 488 531 153 789
R.–S. Rozdíl penûÏních prostfiedkÛ (v˘poãet – skuteãnost) 39 0 0

v. r. Ing. Franti‰ek Koníãek
námûstek generálního fieditele Zpracoval: v. r. Ing. Jaroslav Pe‰tuka
povûfien˘ v˘konem funkce generálního fieditele V Hradci Králové, dne 28. dubna 2006

Finanãní  ãást/Financial  Part
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Statutární orgán Lesy âR, s. p., sv˘m usnesením ã. 686/2004 na zasedání dne 27. ledna 2004 rozhodl o tom, Ïe podnik nebude

vypracovávat zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami

ovládan˘mi stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva mezi propojen˘mi osobami”).

Podle názoru statutárního orgánu Lesy âR, s.p., se v pfiípadû, Ïe není uzavfiena ovládací smlouva, povinnost zpracovat Zprávu

mezi propojen˘mi osobami ve lhÛtû 3 mûsícÛ od skonãení úãetního období vztahuje pouze na statutární orgány ovládan˘ch osob

sdruÏen˘ch do koncernÛ, kde jsou vztahy podrobeny jednotnému fiízení. Zpráva mezi propojen˘mi osobami pak zahrnuje ve‰keré

vztahy uvnitfi koncernu, jejichÏ úãastníkem je fiízená osoba, které se zpráva t˘ká.

Tam, kde má âeská republika postavení ovládající osoby, nejde o koncern, neboÈ koncern tvofií pouze osoba fiídící a osoby

fiízené, jejichÏ podniky jsou koncernov˘mi podniky. Podnikem se rozumí soubor hmotn˘ch, jakoÏ i osobních a nehmotn˘ch sloÏek

podnikání. K podniku náleÏí vûci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patfií podnikateli a slouÏí k provozování podniku.

Prohlá‰ení statutárního orgánu podniku
Statement of Statutory Bodies
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LâR byly zaloÏeny rozhodnutím zakladatele k 1. 1. 1992 zakládací listinou Ministerstva zemûdûlství âeské republiky, ã. j. 6677/91-

-100 ze dne 11. 12. 1991. Na základû rozhodnutí zakladatele ze dne 12. 8. 1997 byla zapsána zmûna zakládací listiny o státním podniku.

Dne 24. 8. 2000 byla vydána Instrukce Ministerstva zemûdûlství (pod ã. j. 593/2000-5000) k postupu pfii posuzování Ïádostí

o udûlení pfiedbûÏného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu. Pod stejn˘m ãíslem jednacím byl udûlen PfiedbûÏn˘ souhlas

Ministerstva zemûdûlství k právním úkonÛm, kter˘mi se nakládá s lesy ve vlastnictví státu. Ministr zemûdûlství âeské republiky

vydal dne 25. 9. 2000 Pfiíkaz ã. 8/2000 k realizaci ustanovení § 16 odstavce 17 zákona ã. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném

znûní, pokud jde o udûlování souhlasu k nakládání s urãen˘m majetkem LesÛ âeské republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové.

Hlavním pfiedmûtem podnikání je v˘kon práva hospodafiení k lesÛm, jeÏ jsou ve vlastnictví státu, k nimÏ mají LâR právo

hospodafiení, dále pak  v˘kon práva hospodafiení k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, kter˘ je ve vlastnictví státu a jenÏ

byl svûfien k plnûní jeho úkolÛ a k podnikatelské ãinnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovûdnost, a v˘kon

ve‰ker˘ch vlastnick˘ch práv k majetku, ke kterému mají LâR právo hospodafiení, s podmínkou souhlasu zakladatele pfii právních

úkonech s urãen˘m majetkem a souhlasu dozorãí rady v rozsahu daném zakladatelem v jednacím fiádu dozorãí rady u ostatního

majetku. LâR vykonávají rovnûÏ  ãinnost odborného lesního hospodáfie a v˘kon ochranné sluÏby v lesích.

Po dobu tfiinácti let existence pÛsobí LâR jako stabilizovaná firma, o ãemÏ svûdãí ratingové ohodnocení za rok 2005. CRA Rating

Agency, a.s., pfiidruÏen˘ ãlen Moody's Investors Service, udûlila LâR dlouhodob˘ CRA Rating na úrovni A+ / czAaa, coÏ je nejvy‰‰í

hodnota ratingu, kterou mÛÏe získat podnikatelsk˘ subjekt registrovan˘ v âR.

LâR mají tfiístupÀovou organizaãní strukturu. Uvnitfi této struktury prÛbûÏnû probíhají dílãí úpravy poãtu organizaãních jednotek

tfietího stupnû fiízení. Cílem úprav je dosaÏení optimálního poãtu lesních správ (LS) a revírÛ vzhledem k v˘mûfie lesního majetku

a objemu hlavních lesnick˘ch ãinností.

Základním strategick˘m zámûrem státního podniku Lesy âeské republiky je udrÏet pozici ekonomicky silné instituce

a vybudovat stabilní zázemí tak, aby v dlouhodobém horizontu mohly LâR fungovat jako kompaktní, moderní a efektivní spoleãnost

s jasnou vizí v oblasti obhospodafiování lesa i jeho mimoprodukãních ãinností. ProtoÏe silná a velká spoleãnost sama o sobû

nezajistí efektivitu, musí LâR k upevnûní své pozice obnovit dÛvûru vefiejnosti, stabilizovat právní vztahy a vytváfiet optimální

pfiidanou hodnotu pro vlastníka.

Nejaktuálnûj‰ími úkoly v rámci stabilizaãního programu pro následující mûsíce je zaji‰tûní nov˘ch v˘bûrov˘ch fiízení a s nimi

pfiímo provázaná stabilizace vztahÛ s obchodními partnery. Nedílnou souãástí stabilizaãního programu je zaji‰Èování kvalitní

komunikace uvnitfi a vnû státního podniku. Nová komunikaãní strategie v˘raznû posílila ãinnost smûrem k vefiejnosti. Komunikaãní

strategie byla nastavena na rekreaãní charakter lesa, tedy mimoprodukãní funkce lesa a vzájemné koexistence spotfiební

spoleãnosti s pfiírodou.

Resumé
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On the basis of the founder’s decision, Lesy âeské republiky, a state enterprise, was founded as at 1 January 1992 by a Founding

Deed of the Czech Republic’s Ministry of Agriculture No. 6677/91-100 of 11 December 1991. On the basis of the founder’s decision of

12 August 1997, a change was entered in the Founding Deed of the state enterprise.

On 24 August 2000, Instruction of the Ministry of Agriculture (ref. No. 593/2000-5000) on the procedure for consideration of

applications for granting of preliminary permissions to manage and use forests owned by the state was published. Under the same

reference number, a Preliminary Approval was issued by the Ministry of Agriculture to take legal acts which manage and use

forests owned by the state. On 25 September 2000, the Czech Republic’s Minister of Agriculture issued Order No. 8/2000 for

implementation of Section 16(17) of Act No. 77/1997 Sb., on the state enterprise, in the amended version, concerning granting of

permissions to manage and use specified property of Lesy âeské republiky, s. p., with a seat in Hradec Králové (the Company, or

LâR).

The Company’s principal activity is the exercise of management rights to state-owned forests which LâR has a right to manage,

and also the exercise of rights to the other movable and immovable assets owned by the state, which were entrusted to the

Company so that it could fulfil its tasks and do business with the state property in its own name and at its own responsibility, and

also the exercise of all ownership rights to the property which LâR has a right to manage subject to the founder’s approval of legal

acts with the specified property and, in case of other property, subject to the Supervisory Board’s approval in the scope stipulated

by the founder in the Supervisory Board’s Rules of Procedure. LâR also carries out functions of a professional forest manager and

protection services in forests.

During the 13 years of its existence, LâR has been a stable company, the evidence of which is the credit rating given to the

company for 2005. CRA Rating Agency, a.s., an associated member of Moody's Investors Service, gave LâR a long-term CRA A+ /

czAaa rating, i.e. the highest rating that can be acquired by a business entity registered in the Czech Republic.

LâR have a three-level organizational structure. Within this structure, partial adjustments in the number of third management

level organizational units are continually taking place. The aim of adjustments is to achieve optimal number of forest districts (FDs)

and forest areas corresponding to forest property and the value of principal silvicultural activities.

Basic strategic objective of the state enterprise Lesy âeské republiky is to maintain its financially strong position and to build

itself a stable base, so that LâR could function long-term as a compact, modern and efficient company with a clear vision in the field

of forest management, as well as its non-production activities. And because being strong and big cannot, in itself, ensure 

a company’s efficiency, LâR must renew the public’s confidence in the company, to stabilize its legal relations and to create optimal

added value for the owner.

The most urgent tasks in the framework of the stabilization programme for the next months are to organize new tenders and

to stabilize its relations with business partners. Ensuring high quality communication inside and outside the company is an

inseparable part of the stabilization programme. The new communication strategy has substantially fostered the Company’s

relations with the public. It is based on the recreational function of forest, in other words on its non-production function, and on

mutual coexistence of the consumer society with nature.

Summary
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Das staatliche Forstwirtschaftsunternehmen der Tschechischen Republik (nachstehend nur LâR genannt) wurde aufgrund der

Entscheidung des Gründers  zum 1.1.1992 durch die Gründungsurkunde des Landwirtschaftsministeriums der Tschechischen

Republik, Gz. 6677/91-100 vom 11. 12. 1991, errichtet. Aufgrund der Entscheidung des Gründers vom 12. 8. 1997 wurde die Änderung

der Gründungsurkunde über das staatliche Unternehmen einverleibt.

Am 24. 8. 2000 wurde die Anweisung des Landwirtschaftsministeriums (unter der Gz. 593/2000-5000) bezüglich des Vorgehens

bei der Bewertung der Anträge auf die Erteilung einer vorläufigen Zustimmung zum Umgang mit Wäldern im staatlichen Eigentum

erlassen. Unter derselben Geschäftszahl wurde die Vorgenehmigung des Landwirtschaftsministeriums mit den Rechtshandlungen

erteilt, aufgrund deren über die Wälder im staatlichen Eigentum verfügt wird. Der Minister für Landwirtschaft der Tschechischen

Republik hat am  25. 9. 2000 die Anordnung Nr. 8/2000 bezüglich der Realisierung von Bestimmungen des § 16 Abs. 17 des Gesetzes

Nr. 77/1997 Slg., über staatliches Unternehmen, im gültigen Wortlaut, was die Erteilung der Zustimmungen zum Umgang mit dem

Vermögen, was dem staatlichen Unternehmen Lesy âeské republiky mit Sitz in Hradec Králové zugeteilt ist, anbelangt, erlassen.

Der Hauptgegenstand des Unternehmens ist die Ausübung des Rechts zum Wirtschaften mit Wäldern, die sich im Besitz des

Staates befinden, zu denen das staatliche Unternehmen LâR das Recht des Wirtschatens hat, des weiteren die Ausübung des

Rechts zum Wirtschaften mit sonstigem beweglichen und unbeweglichen Vermögen, das im Besitz des Staates liegt und das ihm

zur Erfüllung dessen Aufgaben und zur unternehmerischen Tätigkeit mit dem staatlichen Eigentum im eigenen Namen und auf

eigene Verantwortung anvertraut wurde, sowie die Ausübung sämtlicher Eigentumsrechte zum Vermögen, zu dem das staatliche

Unternehmen Lesy âeské republiky das Recht des Wirtschaftens besitzt, und zwar unter der Bedingung der Zustimmung der

Gründers zu Rechtshandlungen mit dem zugesprochenen Vermögen und der Zustimmung des Aufsichtsrats in einem durch den

Gründer in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats bezüglich des sonstigen Vermögens festgelegten Umfang.  LâR übt ebenfalls

die Tätigkeit des Fachforstwirts sowie den Schutzdienst in der Forstwirtschaft aus.

Während seines dreizehnjährigen Bestehens wirkt das Unternehmen LâR als stabilisierte Firma, wovon die Ratingbewertung

für 2005 ein Zeugnis ablegt. 

Die CRA Rating Agency, a.s., assoziertes Mitglied des Moody's Investors Service, erteilte dem staatlichen Unternehmen LâR

ein langfristiges CRA Rating auf der Stufe A+ / czAaa, was der Höchstwert des Ratings ist, den ein in der Tschechischen Republik

registriertes  unternehmerisches Subjekt erlangen kann.

Das staatliche Unternehmen LâR verfügt über eine dreistufige Organisationsstruktur. Innerhalb dieses Aufbaus sind

Teilumstrukturierungen von Niederlassungen dritter Leitungsstufe im Gange. Das Ziel des Umbaus ist  die Erreichung einer

optimalen Zahl der Forstverwaltungen (LS) und Forstreviere, was das Ausmaß des forstwirtschaftlichen Vermögens und das

Volumen der forstwirtschaftlichen Haupttätigkeiten anbelangt.

Grundlegendes strategisches Vorhaben des staatlichen Unternehmens Lesy âeské republiky ist die Position eines

wirtschaftlich starken Unternehmens zu behaupten und ein stabiles Hinterland so aufzubauen, dass das staatliche Unternehmen

LâR langfristig als eine kompakte, moderne und effektive Gesellschaft mit einer klaren Vision im Bereich der Forstwirtschaft wie

auch dessen außerproduktiven Tätigkeiten funktionieren kann. Da eine starke und große Gesellschaft allein nicht imstande ist, eine

derartige Effizienz sicherzustellen, muss das staatliche Unternehmen LâR, um dessen Position zu stärken, das Vertrauen der

Öffentlichkeit wiederherstellen, die Rechtsbeziehungen stabilisieren und einen optimalem Mehrwert für den Eigentümer schaffen.

Die aktuellsten Aufgaben im Rahmen des Stabilisierungsprogramms für folgende Monate sind die Sicherstellung von neuen

Ausschreibungen und der damit direkt verbundenen Stabilisierung von Beziehungen zu Geschäftspartnern. Untrennbarer

Bestandteil des Stabilisierungsprogramms ist der Ausbau einer qualitativ hochwertigen Kommunikation innerhalb und außerhalb

der Gesellschaft. Die neue Kommunikationsstrategie bedeutete eine wesentliche Stärkung der Tätigkeit der Gesellschaft in

Richtung Öffentlichkeit. Die ursprüngliche Kommunikationsstrategie war auf den Erholungscharakter des Waldes, also die

außerproduktive Funktion des Waldes und die gegenseitige Koexistenz der Gesellschaft mit der Natur eingestellt.

Resümee
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Lesy âeské Republiky, LâR (Bosques de la República Checa, en español) fue constituida por decisión del fundador el día 1ero de

Enero de 1992 en conformidad con la escritura fundacional del Ministerio de Agricultura de la República Checa, expte. núm.

6677/91-100 del día 11 de Diciembre de 1991. Con arreglo a la decisión del fundador del día 12 de Agosto de 1997 quedó modificado

el asiento primitivo correspondiente a la escritura fundacional de empresa estatal.

El día 24 de Agosto de 2000 fue dada a conocer la Instrucción del Ministerio de Agricultura (expte. núm. 593/2000-5000)

referente al procedimiento para la evaluación de las solicitudes presentadas con el objetivo de obtener previa aprobación

gubernamental para la explotación de los bosques en propiedad del Estado. El Ministerio de Agricultura otorgó, bajo el mismo

número, su previa aprobación de los actos jurídicos vinculados con la explotación de los bosques en propiedad del Estado. El

ministro de agricultura de la República Checa dictó la Orden núm. 8/2000, de 25 de Septiembre de 2000, para la realización de las

estipulaciones del art.16, inc.17 de la Ley núm. 77/1997 (Boletín Oficial de la RCH) sobre la empresa estatal, en su versión vigente,

que se refiere al otorgamiento de la aprobación previa de las explotaciones de determinada propiedad de Lesy âeské Republiky,

empresa estatal, con sede en Hradec Králové.

El principal objeto social lo constituye la ejercicio del derecho de uso y explotación de los bosques que son de dominio público

y sobre los cuales la sociedad LâR tiene el derecho para administrar, y además el ejercicio del derecho de gerencia de todos otros

bienes mobiliarios e inmobiliarios que son de dominio público y le fueron encomendados en custodia para el cumplimiento de sus

obligaciones y su actividad empresarial con bienes estatales, actuando en nombre propio y por cuenta y riesgo de esta sociedad,

así como la ejecución de todo título constitutivo del usufructo al que LâR tiene derecho para administrar, siempre que el fundador

apruebe los actos jurídicos en relación con los bienes en custodia y el consejo de vigilancia acepte el procedimiento respecto a otra

propiedad en la extensión del Reglamento interno dado por el fundador para las labores del consejo de vigilancia. Además, LâR

realiza las actividades propias de un eficiente administrador forestal y asegura el servicio de protección en los bosques del país.

A lo largo de 13 años la sociedad LâR ha probado ser estable. Un testimonio de ello es calificación crediticia hecha en el año

2000. La Rating Agency, SA (afiliada a Moody’s Investors Service) asignó a LâR un RCA rating a largo plazo, situándolo en el nivel

de „A+ / czAaaa“, lo cual significa la más alta calificación crediticia que puede obtener un sujeto empresarial registrado en la RCh.

La estructura organizativa de LâR consta de tres niveles. Dentro de dicha estructura se están instrumentando ajustes

parciales del número de unidades organizativas correspondientes al tercer nivel de gestión. El objetivo de estos ajustes es llegar

a un número óptimo de Administraciones Forestales (AF) y acotadas en relación a la superficie del patrimonio forestal y el volumen

de trabajos silviculturales.

La intención estratégica de Lesy âeské republiky, empresa estatal, es principalmente mantener su status de fuerte

organización económica y crear un trasfondo corporativo estable de modo que, en un horizonte a largo plazo, LâR pueda operar

como una sociedad compacta, moderna y eficiente con visiones claras en lo que se refiere a la explotación forestal y alguna

actividad extraproductiva. Puesto que por sí sola una sociedad fuerte y grande no es capaz de garantizar la eficiencia requerida,

LâR tiene que fortalecer su posición mediante una renovación de su prestigio, estabilizando las relaciones jurídicas y creando para

su propietario un óptimo valor agregado.

Las tareas más actuales en el marco del programa estabilizador previsto para los próximos meses son: garantizar nuevas

licitaciones públicas y, junto a ello, estabilizar relaciones con nuestros socios comerciales. El aseguramiento de una buena

comunicación dentro y fuera de la sociedad forma parte inseparable de este programa estabilizador. La nueva estrategia de

comunicaciones ha reforzado sustancialmente nuestra actividad respecto a la opinión pública. Dicha estrategia de comunicaciones

está concebida para subrayar el carácter recreativo del bosque, es decir para recalcar la función extraproductiva del bosque y la

coexistencia mutua entre la sociedad de consumo y la Naturaleza.

Resúmen
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Rejstfiík pojmÛ
Glossary

BO borovice

BRP bfiíza parita

BK buk

CEVT centrální evidence vodních tokÛ

EIB Evropská investiãní banka

EU Evropská unie

FIR Fond investiãního rozvoje

GIS geografické informaãní systémy

HB hrazení bystfiin

HLDS Hradecká lesní a dfievafiská spoleãnost a.s.

HÚL hospodáfiské úpravy lesÛ

CHKO chránûná krajinná oblast

JD jedle

KI Krajské inspektoráty

KN katastr nemovitostí

LâR Lesy âeské republiky, s. p.

LHC lesní hospodáfisk˘ celek

LHP lesní hospodáfiské plány

LS Lesní správa

LTM lesnicko technické meliorace

LVS lesní vegetaãní stupeÀ

LZ Lesní závod

MD modfiín

MF âR Ministerstvo financí âeské republiky

MZD melioraãní a zpevÀující dfieviny

MZe Ministerstvo zemûdûlství

MÎp âR Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âeské republiky

NAZV Národní agentura pro zemûdûlsk˘ v˘zkum

NBÚ Národní bezpeãnostní úfiad

NPR Národní pfiírodní rezervace

OLH odborn˘ lesní hospodáfi

PEFC Programme for the Endorsement 

of Forest Certification schemes

PSP âR Poslanecká snûmovna parlamentu âR

PUPFL pozemky urãené k plnûní funkcí lesÛ

PR pfiírodní rezervace 

P¤Z pfiímo fiízené závody

SLT soubor lesních typÛ

SM smrk

SmSL Severomoravské státní lesy Krnov

ST správa tokÛ

SÚJ smluvní územní jednotka

SZ Semenáfisk˘ závod

ÚOHS Úfiad pro ochranu hospodáfiské soutûÏe

VãSL V˘chodoãeské státní lesy Hradec Králové
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