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 ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s. 
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

Anotace akce

Transformace lesního hospodářství v České republice probíhala zejména v první polovině 
devadesátých let velmi intenzivně jako součást procesů komplexní transformace České 
republiky na tržní ekonomiku. Správa státního lesního majetku přešla na nově zřízený státní 
podnik Lesy České republiky (LČR), a vlastní výkon lesního hospodaření postupně především na 
soukromé podnikatelské subjekty. V tomto roce uplynulo již 25 let od založení tohoto státního 
podniku Ministerstvem zemědělství dne 1.1.1992. Státní podnik LČR se stal největším správcem 
lesního majetku v ČR.

Záměrem slavnostního XX. Sněmu lesníků je shrnout účely, záměry a očekávání vzniku státního 
podniku LČR v kontextu dané doby, ale rovněž shrnout a posoudit dosavadní vývoj podniku od 
jeho založení až do současnosti. Dále je cílem sněmu posoudit perspektivy dalšího vývoje tohoto 
rozhodujícího specifického podniku v českém lesnictví včetně rolí, které by měl hrát v šířeji 
pojatém lesnickém sektoru ČR jak v hospodářství s hledisky ekonomickými, environmentálními  
a sociálními, tak ve sféře lesnické výchovy, vědy a výzkumu. Účelem jednání je také posoudit 
silné a slabé stránky podniku, rizika a příležitosti, s ohledem na měnící se společenské a přírodní 
podmínky včetně klimatické změny.

Odborný garant: 
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.

předseda OS ČLS Lesnická politika a ekonomika
tel.: +420 723 113 637, e-mail: sisak@fld.czu.cz

Organizační garanti:
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.

tajemník ČLS
tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz

Mgr. Ondřej Kopecký
vedoucí odboru marketingu a komunikace, Lesy České republiky, Ředitelství LČR 

tel.: +420 734 693 571, e-mail: ondrej.kopecky@lesycr.cz

Texty ve sborníku neprošly jazykovou úpravou.

Foto na obalu: 
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Mgr. Patrik Mlynář

náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté,

XX. sněm lesníků se schází v době, v níž se odvětví lesního hospodářství v České republice potýká s několika 
významnými problémy, které jsme v našich podmínkách již mnoho let v tak rozsáhlé míře nezaznamenali.

Nejzávažnějším problémem je nepochybně kůrovcová kalamita, která již téměř třetím rokem devastuje smrkové 
porosty v řadě oblastí České republiky, nejvíce však v regionu severovýchodní Moravy, nově v letošním roce též v jižní 
části Českomoravské vrchoviny. Nepříznivé klimatické podmínky a v jejich důsledku dlouhotrvající srážkový deficit 
způsobily oslabení vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů s následným přemnožením hmyzích 
škůdců. Část území České republiky byla navíc v srpnu postižena větrnou smrští, která lokálně způsobila další 
poškození zejména již tak oslabených smrkových porostů.

Nedílnou součástí odvětví lesního hospodářství je i myslivost. Zde bych rád zdůraznil, že je nesporným úspěchem 
Ministerstva zemědělství jako ústředního orgánu státní správy myslivosti, že se v těsné součinnosti se Státní 
veterinární správou a se Zlínským krajem podařilo až dosud udržet výskyt afrického moru prasat na relativně malém 
území a zabránit tak vypuknutí rozsáhlé epidemie.

V nejbližší době stojí před odvětvím lesního hospodářství několik náročných úkolů. Za prvořadý považuji 
vytvoření krizového managementu pro efektivní zvládání nejen zmiňované kůrovcové, ale též případných dalších 
kalamit. Jak ukázaly právě zkušenosti z nynějšího období, do budoucna se neobejdeme bez odpovídajících nástrojů, 
mezi něž kromě nutných legislativních změn a přijetí ekonomických opatření, je nutno zahrnout i řešení otázky 
(ne)funkčního sytému státní správy.

Věřím, že právě ve světle posledních událostí v odvětví lesního hospodářství se nám společně podaří nalézt 
řešení, odpovídající současným skutečným potřebám lesního hospodářství v České republice. Byl bych rád, kdyby            
k tomuto nelehkému úkolu přispělo i jednání XX. sněmu lesníků.

Děkuji Vám za pozornost a přeji úspěšné a zdárné jednání.

Mgr. Patrik Mlynář

náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství
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Ing. Pavel Draštík

předseda České lesnické společnosti, z. s. 

Vážení vzácní hosté, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte mi, abych vás jménem České lesnické společnosti a jménem svým přivítal na jubilejním dvacátém Sněmu 
lesníků, který ostatně jako vždy předtím připravila naše stavovská organizace. Velmi dobře si vzpomínám na jeden 
letní den, kdy jsme seděli v naší kanceláři v Praze a řešili se provozní záležitosti fungování ČLS. Je nutno podotknout, 
že to bylo nedlouho poté, co k nám přistoupil Národní lesnický komitét, takže tehdejší předseda společnosti                      
Ing. Kalina vedl jednání s Ing. Krečmerem o tom, kam že to naše lesnictvo společným úsilím posuneme dále.                      
V jednom okamžiku  Ing. Krečmer řekl: "Pojďme společně jako lesníci něco udělat pro Šumavu, ať se ta Silva 
Gabreta neztratí úplně z lesnického světa", omlouvám se za použití jména recenzovaného časopisu, ale vzhledem              
k autentičnosti jsem si to dovolil, protože výzkumná a vědecká činnost byla v dávné době všeobecně skryta pod tímto 
názvem. Slovo dalo slovo a toho letního odpoledne v roce 1997 jsme se dohodli, že uspořádáme Sněm lesníků a bude 
pod názvem "Šumava - zelená střecha Evropy?". Vzhledem k pokročilému termínu jsme veškerou snahu                     
a organizační um, násobený zkušenostmi z pořádání seminářů a konferencí zkoncentrovali, abychom sněm 
uspořádali ještě na podzim téhož roku. Věřím, že mi odpustíte tento malý historický exkurs do doby před dvaceti lety, 
ale myslím si, že při slavnostních chvílích je dobré se vždy ohlédnout a zhodnotit počátek. Proto mi dovolte, abych                  
z tohoto místa poděkoval těmto dvěma lesníkům Ing. Kalinovi a Ing. Krečmerovi, kteří před dvaceti lety iniciovali 
toto pravidelné setkávání, ve kterém se my snažíme dále pokračovat. Prvních několik sněmů jsme věnovali skutečně 
Šumavě a následně jsme pak sněm vždy organizovali k aktuálním otázkám lesnictví v České republice, nebo 
záležitostem, které se lesnictví a lesa dotýkaly. Je třeba říci, že až na pár výjimek jsme Sněm lesníků pořádali ve 
spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky a proto, když se objevila možnost uspořádat slavnostní Sněm 
lesníků v letošním roce ve spojení s připomenutím čtvrt století fungování největšího lesního podniku u nás, tak jsme 
tuto skutečnost velmi uvítali. Rád bych z tohoto místa za nabídku spolupráce při pořádání dnešního slavnostního 
setkání vedení podniku poděkoval. Uvědomujeme si, že pokud se něco pořádá a organizuje po dobu dvaceti let, tak to 
svůj význam má a v rámci lesnictví to prokázalo své opodstatnění. Určitě je třeba poděkovat všem členům společnosti 
a hostům, kteří se na jejich přípravách, organizaci, moderaci, přednáškách a celkovém zajištění pořádaných sněmů 
podíleli. Dovolte mi, abych také vzpomenul na ty, pro které platila má předcházející věta, ale kteří si již mé řádky 
nemohou přečíst a sledují nás z nebeských lesnických chodníků. Těm poděkování a tichá vzpomínka dozajista patří, 
byť je toto naše jednání slavnostní. 

Dnešní sněm je připraven po odborné stránce tak, že se v jeho průběhu budeme věnovat otázkám dotýkajících se 
transformace lesního hospodářství a v diskusi budeme jednat o budoucnosti a směru vývoje lesnictví v ČR. Dnešní 
jednání bude tedy odborné a pracovní, tak jako tomu vždy bylo v předcházejících setkáních. Tím bych chtěl vyjádřit 
zdar, stavovskou věcnost a lesnickou noblesu dnešnímu jednání a oslavenci tedy podniku LČR, který slaví 25 let                 
a z pohledu lidského věku je v plné síle přeji za Českou lesnickou společnost do dalších let odborné lesnické vedení 
podniku, uvážlivého a lesnictví nakloněného zřizovatele a lesnictví znalou a odborně založenou dozorčí radu. Věřím, 
že u lesnictva bude mít takto stavovsky vedený a založený podnik, který spravuje největší podíl přírodního                       
a fascinujícího fenoménu zvaného prostým slovem les vždy silnou lesnickou podporu.    

Ing. Pavel Draštík

předseda České lesnické společnosti, z. s. 
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Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

Vážené dámy a pánové, kolegové lesníci!

Je mou milou povinností přivítat Vás jménem státního podniku Lesy České republiky na semináři s tématem               
"25 let od transformace a založení LČR". 25 let je v životě lesa obdobím krátkým, nicméně v životě firmy se jedná                
o dobu, nad níž lze bilancovat. Našim cílem je navodit otevřenou atmosféru k diskusi nad dosaženými výsledky, 
úspěchy či neúspěchy. Proto jsme přizvali řadu kompetentních odborníků a upřímně se těšíme na spektrum názorů, 
které bezpochyby zazní.

Tento sněm nám poskytuje jedinečnou možnost pro tříbení názorů, ozřejmění historických souvislostí pro vznik 
Lesů ČR, či zdůvodnění praktikovaných postupů. Současně je příležitostí pro načerpání nové inspirace a podnětů, 
plynoucích z doporučení nebo konstruktivní kritiky, do dalších let života podniku.

Srdečně děkuji ČLS za spolupráci na přípravě semináře, všem vystupujícím za přijetí pozvání a přípravu vystoupení 
a všem hostům za účast a případnou plodnou diskusi. Čtenářům tohoto sborníku přeji, aby v něm nalezli užitečné 
informace.

S pozdravem "Lesu zdar"!

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

generální ředitel Lesů České republiky, s. p.



10
9. 11. 2017, Hradec Králové, Nové Adalbertinum

XX. SNĚM LESNÍKŮ - 25 let od transformace a založení LČR

 ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s. 
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

TRANSFORMACE, JEJÍ ŠIROKÝ KONTEXT (STAV HOSPODÁŘSTVÍ, 
DŮVODY, POLITICKÁ SITUACE), ZALOŽENÍ LČR

doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze

Je to téměř neuvěřitelné, ale Lesy ČR fungují čtvrt století. Z hlediska lesnicko-hospodářského plánování to jsou dvě 
a půl decennia. Je to doba dostatečně dlouhá na to, aby podala svědectví o správnosti či nesprávnosti idejí, na kterých 
Lesy ČR vznikly a poskytla možnost predikce formy a způsobu správy státního lesního majetku do budoucna.

Vzpomenu na jedno čínské přísloví, které říká „ Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost“.  Minulost LČR 
není krátká. Byla klidná i vzrušená, najdeme v ní chvíle úspěchu, stejně jako chvíle, které je lépe ani nezažít. Už 
jenom tím mnohá přemýšlení skutečně umožňuje. Jejich vznik byl jednou z důležitých událostí druhé poloviny                
20. století a proto nebude na škodu, když si některé aspekty jejich zrodu připomeneme.

Základem vzniku LČR byla transformace lesního hospodářství, která rozvířila lesnickou veřejnost. Její část změny 
podporovala a ještě větší část je bytostně zavrhovala. Svoji roli sehrála i neznalost ekonomického a politického 
prostředí, o které se lesníci tradičně nezajímali. Mnoho kolegů dodnes žije v představě, že transformace byla dílem 
skupiny lidí, pracujících na MZe. To je zásadní omyl. 

Musíme si uvědomit, že národní hospodářství procházelo ekonomickou reformou, jejímž cílem byl přechod od 
ekonomiky centrálně plánované k ekonomice tržní. Základní podmínkou tržní ekonomiky je však soukromé 
vlastnictví výrobních prostředků. Proto byla změna vlastnických poměrů základem této reformy a ani LH se jí 
nemohlo vyhnout. Osobně jsem přesvědčen, že pokud by se tehdejší pracovníci MZe chtěli pokusit „ochránit“ české 
lesy před ekonomickou reformou a zachovat s kosmetickými úpravami tehdejší stav, dnes by státní lesy 
neexistovaly. Byly totiž velkým majetkem, ke kterému se natahovalo mnoho hladových krků. Měly být použity jako 
garance úvěrů u Světové banky potřebných pro rozvoj ekonomiky, soukromí vlastníci je chtěli jako náhradu ušlého 
výnosu za padesátiletou odluku od svého majetku, obce a města chtěla státní lesy do svého vlastnictví a zemědělci je 
zase chtěli jako náhrady za nevydaný majetek a živý a mrtvý inventář, na což stát neměl peníze. Pokud by nebyla 
nalezena cesta, která odpovídala zásadám vládní ekonomické reformy, jistě by na některou z uvedených možností 
došlo. Nápad použít státní les na vypořádání náhrad v zemědělství se objevil i později cca v polovině devadesátých 
let se vší vážností, byl prosazován několika poslanci a zmařen jen díky nezměrnému úsilí a také notné dávce štěstí. 
Osobně tento okamžik považuji za nejkritičtější moment v historii Lesů ČR.

Jaké byly argumenty odpůrců reformy? Jednak obava, že nově vznikající lesní akciové společnosti se mají stát 
vlastníky, resp. nájemci státních lesů a budou uplatňovat exploatačním pojetí po vzoru snah z 1. republiky. 

Jiná skupina kritiků pak měla obavu o dostatečné respektování mimoprodukčních (ekologických) funkcí lesů 
podnikatelskými subjekty, pokud lesnický aparát vlastníka (státu) nebude početně dostatečný a nebude mít 
zodpovědnost tzv. lesního hospodáře.

Když byly tyto pochybnosti vysvětleny a došlo i k částečným úpravám koncepce ve prospěch kompetencí LČR jako 
odborného lesního hospodáře, tak se ukázalo, že mnohem významnější byla snaha o zachování personálně silných 
krajských státních lesních podniků, resp. rozpočtových organizací. Privatizace měla směřovat výlučně k přeměně 
dělníků v soukromé vlastníky motomanuální mechanizace, koní a dopravních prostředků, zatímco způsob řízení            
a chování těchto institucí se měl nadále odvíjet od dosavadní závislosti na státním rozpočtu.

Není na škodu si také připomenout některé parametry tehdejších podniků státních lesů.

Státní lesy byly reprezentovány 8 podniky hospodařícími v lesích, 2 podniky strojírenskými a 1 podnikem 
obchodním. Celkový počet pracovníků překračoval 55 tisíc osob, pořizovací cena základních prostředků dosáhla                
22 miliard Kčs. Jednalo se o několikastupňový byrokratický systém, v němž na 1 ha technickohospodářského 
pracovníka připadalo 180 hektarů lesa a 3,2 dělníka. Státní lesy byly zcela závislé na státním rozpočtu a roční dotace 
ze strany státu byla cca 600 mil. Kč ročně.

Nakonec se většina zúčastněných musela smířit s tím, že:

- lesy ve státním vlastnictví nemohou dát příležitost podnikat všem, kdo o to mají, resp. budou mít zájem,

- nově vznikající subjekty musí nabízet práce a služby u soukromých vlastníků a obcí,

- existuje několikanásobný přebytek odborného personálu vůči celkové rozloze lesů, a o to větší je tento 
přebytek vůči zůstatku lesů státních,

- lesnická veřejnost musí aktivně směřovat k vytvoření odborně poradenských, i technických služeb pro 
všechny vlastníky lesů, zejména privátní,
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- velkorysost státu vůči úloze lesů vůbec nemůže být ztotožňována s velkorysým tolerováním ekonomické 
neracionálnosti praktického hospodaření v lesích.

Lesy ČR tedy vznikly jako důsledek popsané situace ke 2. lednu 1992 v době, kdy MZe vedl první polistopadový 
ministr zemědělství Bohumil Kubát. Ten byl po pěti měsících vystřídán Josefem Luxem, který vedl resort až do 
poloviny roku 1998 a jeho nástupce Jan Fencl do poloviny roku 2002. Proč se o těchto třech jménech zmiňuji? Měli 
společnou jednu zásadní věc. Preferovali odbornost, zasahovali do činnosti LČR jen v nejnutnějších případech               
a výhradně ve věcech lesnických a hospodářsko-ekonomických a to vždy po detailní diskusi. Nepamatuji jediný 
případ, kdy by se na mne kdokoliv z nich obrátil s jakýmkoliv požadavkem na personální obsazení funkcí nebo 
uzavření smluv s tím či oním. To bylo později zcela nepředstavitelné a i dnes by to pravděpodobně nebylo o mnoho 
lepší. Dokumentuje to svým způsobem i úroveň politické kultury, která v té době nebyla ani zdaleka tak pokleslá jako 
v dobách pozdějších a i když se v jiných resortech klientelistické praktiky objevovaly, díky těmto ministrům                
se relativní čistota procesů udržela v lesnictví až do roku 2003.

Před nově vzniklý podnik byly postaveny nemalé úkoly. Nejdůležitější byly:

- návrat lesních majetků více než 170ti tisícům původních vlastníků,

- správa lesů v majetku státu včetně veškeré infrastruktury,

- vytvoření systému zabezpečujících plnění všech funkcí lesů prostřednictvím vybraných podnikatelských 
subjektů, popř. ve vlastní režii, 

-  vykonávat odbornou správu lesů,

- zabezpečení lesotechnických meliorací, hrazení bystřin a správu určených vodních toků                                             
a vodohospodářských děl,

- zajištění myslivosti v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech.

Popis celého tohoto procesu je pouze v možnostech lesnického historika a proto se omezím jen na konstatování,                  
že Lesy ČR tato očekávání splnily. Během relativně krátké doby vznikl systém dodavatelského zajištění většiny 
prací. Již za dva roky činnosti byla odstraněna závislost na státním rozpočtu, zlepšovaly se taxační, technické                       
i biologické parametry spravovaného majetku, rekonstruovaly se budovy i cesty.  Úspěšně probíhala i obnova 
původních vlastnických práv, byť ne tak rychle jak bychom chtěli, protože výsledek často závisel na rozhodnutí 
soudů. Je třeba ocenit práci majetkoprávního odboru tehdejšího ředitelství a práci všech kolegů, kteří se administrací 
tohoto procesu zabývali. Pracovali pod velkým psychickým tlakem, protože v očích vlastníků jsme byli ti, kteří je 
kdysi o lesní majetky připravili a vytěžili.

Způsob dodavatelského zajištění prací a zejména systém komplexní zakázky měly jednu vlastnost, ekonomy 
ceněnou a pro politiky často nepopulární. Protože prodej dříví byl součástí komplexní zakázky, která se soutěžila, 
dříví se na trh dostávalo tržním způsobem, který neumožňoval politické zásahy. To bylo samozřejmě účelem a není 
divu, že se to mnohým politikům nelíbilo. Tlaky na to, aby LČR obchodovaly dříví samostatně a v režii podniku se 
objevoval periodicky, většinou po volbách, nicméně při jednání se zakladatelem – Mze byla tržní forma 
respektována jak ministrem Josefem Luxem, tak Janem Fenclem a byla bez větších změn zachována.

V roce 2003, v souvislosti s nástupem Jaroslava Palase do funkce ministra se vystupňoval nátlak na nesoutěžní 
mocenské přerozdělení zakázky a na převedení obchodu se sortimenty surového dříví do rukou státního podniku. 
Soutěže se staly de facto fraškou, zakázky získávaly běžně firmy z desátého místa. Kroky zakladatele a Lesů ČR, 
které nerespektovaly právní rámec dosavadních smluvních vztahů a změny v legislativě na ochranu hospodářské 
soutěže po vstupu ČR do EU, vyvolaly jednak zmatek a také protitlak podnikatelské sféry. Díky tomu se v roce 2006 
nový management LČR pokusil o částečný návrat k původní koncepci privátního podnikání nad lesním fondem LČR 
na základě jednorázového výběrového řízení v režimu veřejné zakázky. Rok 2005 byl také rokem experimentu                     
s obchodem dříví ve vlastní režii podniku, kdy surovina byla prodávána v hotových sortimentech na odvozním místě. 
Lze říci, že skončil naprostým nezdarem. Ekonomické hodnocení vlivu způsobu prodeje dříví na ekonomiku LČR 
nepotvrdilo očekávání, že náhrada prodeje suroviny u pně prodejem hotových sortimentů na lokalitě OM nebo ES 
vede ke zvýšení zisku podniku. Naopak, nižší hospodářský výsledek z těžby a prodeje v režii podniku si vynutil 
významné snížení výdajů na reprodukci lesa a údržbu infrastruktury celkem o 450 mil. Kč a to navíc při nárůstu těžby 

3
o 370 tis. m , tj. o 5%, aby bylo dosaženo zisku na úrovni roku 2002, který byl posledním rokem nenarušeného 
fungování systému komplexních smluv s prodejem dříví na pni. Mnozí odběratelé dodnes vzpomínají na tisíce                           

3 m dřeva na odvozních místech, které se prodávalo za jakoukoliv cenu, jen aby zmizelo z lesa.

Do budoucna bude pro Lesy ČR velmi důležité, aby stát vykonával svůj vliv na podnik odpovědně a v souladu                      
s nezpochybnitelnými zásadami, které v tržní ekonomice platí. 
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Vliv státu může být za jistých okolností prospěšný nebo také problematický. Z hlediska skutečnosti, že tento majetek 
má výrazné rysy veřejného statku je to příznivá okolnost, protože ze strany státu bude nepochybně přístup k plnění 
neprodukčních funkcí lesa ochotnější. Finanční zdroje pro plnění těchto funkcí však musí správce vydělat funkcemi 
produkčními. Tam pak bývá stát špatným rádcem, často se odvolávajícím na veřejný zájem, společenské blaho apod. 
Problematičnost pojmu „veřejný zájem“ je stará jak lidstvo samo a velmi často se za tento pojem schovává zájem 
výsostně soukromý. Stačí vzpomenout na výrok Thomase Moora (1478 – 1535) který je považován za historicky 
nejlepšího právníka v Anglii a jednoho z největších evropských vzdělanců. Ten kdysi řekl: „Když přehlížím všechny 
ty státy, které po světě vzkvétají, nepřipadá mi to – Bůh mi buď milostiv – jako nic jiného, než spiknutí boháčů, 
jednajících o vlastních výhodách pod záminkou a ve jménu státu a jeho blaha“. Není divu, že skončil na popravišti. 
Je v tom samozřejmě trocha nadsázky, nicméně vypovídá to o skutečnosti, že státní rozhodování mnohá rizika 
přináší a v historii přinášelo. I v životě Lesů ČR můžeme najít nejméně dva příklady:

1. Obchodní experiment v roce 2005 byl zdůvodňován mj. státním zájmem a nutností zajištění dřevní suroviny 
pro tzv. „strategické podniky“. Nikdo však nikdy neuvedl, jaká kritéria budou použita pro zařazení do této 
elitní (já bych použil přímo slovo „protekční“) kategorie, stejně tak, jako nikdo nedefinoval, proč je právě 
dřevo oním výsostný zájmem státu, když obchod mnohem závažnějších komodit se bez problémů odbývá                
v privátní sféře. Důvod mohl být jediný a to netržní a protekcionistická podpora vybraných podniků.

2. Mnohokrát slyšíme z úst kritiků, že státní podnikání ve výrobě a obchodu, tedy i podnikání nad státním lesním 
fondem, může být dlouhodobě efektivnější než podnikání privátní. Problémem je, že rozvíjení podnikání 
státu je s liberální ekonomickou politikou státu neslučitelné. Pokud by bylo státní podnikání tak výhodné, 
měli bychom EU i světovou ekonomiku zaplněnou státními podniky – ale není tomu tak a naštěstí nepochybně 
ani nikdy nebude.

Co tedy popřát Lesům ČR do dalších let jejich existence. Především to, aby dokázaly přizpůsobit hospodaření na 
státním lesním majetku ekonomické, ekologické a sociální politice státu, která bude nepochybně procházet značnou 
turbulencí. Poslání podniku je dobře definováno v zakládací listině i ve Statutu Lesů ČR, avšak v podmínkách 
budoucnosti bude nutné vypořádání s těmito úkoly:

- Optimalizace smluvního zabezpečení obsluhy lesa a jeho infrastruktury privátními podnikatelskými subjekty 
v režimu veřejné zakázky,

- vypracování koncepce hospodaření zaměřené na definování vlastních aktivit v rámci podnikání na 
spravovaném majetku tak, aby byly kompatibilní s posláním Lesů ČR a tržní ekonomikou,

- vytvořit optimální a racionální organizaci podniku,

- definovat volbu cílů a způsobů realizace produkčních a mimoprodukčních funkcí lesů,

- vypracování metodiky realizace lesnického auditu,

- aktivní účast na tvorbě a realizaci státní ekologické politiky a další.

Zvláště významným je úkol první, tj. optimalizace způsobu zadávání prací v režimu veřejné zakázky. Je nutné si 
uvědomit, že systém vznikal za situace, kdy Lesy ČR nebyly považovány za veřejného zadavatele a pozdější 
uplatnění zákona o veřejných zakázkách na Lesy ČR přineslo určitou ztrátu akceschopnosti v mimořádných 
situacích, např. kalamitních. To vidím pro nejbližší budoucnost jako naprosto zásadní, stejně tak jako rozvoj nových 
tržních forem prodeje dřevní hmoty.

Lesy ČR mají tedy pro svoji další existenci dvě zásadní podmínky. Dobrý, odborně i morálně zdatný management                
a rozumný, kvalifikovaný a nebyrokratický stát. Nepochybuji o tom, že česká lesnická veřejnost má ve svých řadách 
kvalifikované manažery. V případě státu můžeme jen doufat, že se podaří najít takovou formu správy státního 
lesního majetku, kde budou rizika netržních přístupů a státního voluntarismu minimální. Nic jiného pak nemusíme 
Lesům ČR při jejich jubileu přát. Víc nepotřebují.

Kontakt

doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze

Kamýcká 129 , 165 00 Praha 6 - Suchdol

e-mail: oliva@fld.czu.cz
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PRAKTICKÝ KONTEXT TRANSFORMACE, REGIONÁLNÍ DOPAD, 
PĚSTOVÁNÍ A OCHRANA LESA

Ing. Miroslav Sloup

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň

ÚVOD
Neuvěřitelně rychle ten čas letí. Vzpomínám na dobu před a v prvních létech po transformaci lesního hospodářství. 
Občas se objeví správa, že státní lesy slaví 25 let. To je samozřejmě nesmysl. Vznik státních lesů je spojen se vznikem 
Československa v r. 1918, i když v daleko menší rozloze a jiném organizačním uspořádání. 

Je obecně známo, že lesy plní tři základní funkce (produkční, ekologickou a sociální). K rovnoměrnému a trvalému 
naplnění těchto tří základních funkcí směřuje lesnické hospodaření již v řádu staletí. Tyto funkce je potřeba řešit ve 
vzájemné rovnováze, což je směr trvale udržitelného hospodaření. 

Strategické pokyny Společenství pro rozvoj venkova charakterizují lesní hospodářství s ohledem na víceúčelovost, 
mimo jiné, i jako povinnost zajištění dostupnosti surovin pro průmysl, příjmy a pracovní příležitosti venkovskému 
obyvatelstvu atd. V dokumentech EU se mimo jiné uvádí, že hlavním společenským záměrem hospodaření v lesích 
je přispět ke kvalitě života prostřednictvím zachování a zlepšení sociálních a kulturních rozměrů lesů a lesnictví. To 
zahrnuje poskytování zdravotních, rekreačních a kulturních funkcí

lesa,  zajištění většího přínosu lesů, lesnictví a souvisejícího zboží a služeb venkovské ekonomice a naplnění 
ochranných funkcí pro zajištění infrastruktury (ochrana obydlí, cest, polí atd. před lavinami, záplavami, hlukem 
apod.).

 

Shrneme-li to, pak tyto multifunkční role může lépe a operativněji zajišťovat veřejné vlastnictví, které je k těmto 
úlohám určeno, než vlastnictví soukromé, jehož základním cílem je uspokojování soukromých potřeb vlastníka                
a plnění společenských funkcí je třeba uplatňovat zákonem a za úhradu.

Vývoj státních lesů v ČR před a po roce 1989

V západočeském regionu (dnes kraj Plzeňský a Karlovarský) měli před rokem 1918 Habsburkové svůj osobní 
majetek (Červené Pořičí, Ostrov). A byly zde i dva komplexy státní lesní pozemkové držby - jáchymovské montánní 
(důlní) lesní panství a slavkovské montánní lesy. 

Po vzniku našeho státu a pozemkové reformě byla k 1.1.1935 celková rozloha státních lesů v západních Čechách 
něco přes 40 tis. ha, což je cca 1/10 z celkové výměry lesa.

Zestátněním lesů po druhé světové válce dosáhla výměra státních lesů v Západočeském kraji  cca 440 tisíc ha. Před 
rokem 1989 šlo o podnik „Západočeské státní lesy“, které organizačně tvořilo 18 lesních a dva specializované 
závody (závod lesní techniky a stavební závod). Podnik celkově zaměstnával okolo 8400 pracovníků (převážně                  
v menších obcích poblíž státní hranice.

Tak například podnik Západočeské státní lesy měly majetek 5,4 miliardy Kč (bez hodnoty půdy a lesních porostů), 
privatizací byl převeden na podnikatelské subjekty (AS) majetek v hodnotě 2,6 miliardy Kč, bezúplatným převodem 
na obce 0,2 miliardy (část bytového fondu) a transformací zbývajících 2,6 miliardy převedeno na LČR, včetně                  
260 zaměstnanců.

Postupnými restitucemi je v současné době ve vlastnictví státu ve správě LČR cca 200 tisíc ha, další obhospodařují 
MO (Doupovské hory) a MŽP (část Šumavského národního parku). Státní lesy představují cca 50 % z celkové 
výměry lesa. Z původně čtyř Oblastních inspektorátů (Plzeň, Klatovy, Tachov a Karlovy Vary) jsou v současné době 
dvě Krajská ředitelství (Plzeň, Karlovy Vary).

Do doby transformace (1992) bylo České lesnictví přímo napojeno na státní rozpočet a podniky státních lesů 
zajišťovaly jak správu tak provádění všech činností v lese. Ti starší z nás musí pamatovat, že výkonný lesník, který 
byl a je základním článkem zajišťující úroveň hospodaření v lesích, byl zaměstnán zajištěním pohonných hmot, 
potřebného nářadí, jako pneumatik, dostatku řetězů, motyk a dalšího materiálu a v mnoha případech i sehnáním 
dostatečného počtu pracovníků. Neméně důležité bylo dopravit pracovníky do lesa a zase zpět, při těžbě měl plné 
ruce práce na skládce (příjem a výdej dřeva). A tak mu prakticky pro vlastní rozhodování o odbornou činnost zbývalo 
času minimum. 
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V té době stávající státní podniky byly územně vázány na krajské uspořádání a mimo uvedené ekonomické                           
a ekologické funkce plnili i funkce sociální (zajištění práce pro venkovské obyvatelstvo, zejména v příhraničních 
oblastech). Nedostatkem byl neuvěřitelně početný úřednický aparát, který představoval velkou administrativní 
zátěž pro celý lesnický rezort.

Po roce 1989 vznikala situace, kdy na jedné straně začal být odsuzován jakýkoliv státní majetek pod heslem – „stát je 
špatný hospodář, vše je třeba privatizovat“, na druhé straně vznikla potřeba navrátit majetek, včetně lesa těm, kterým 
byl po r. 1948 neoprávněně zestátněn. 

Zatím co vlastní restituce začaly probíhat obvykle bez větších problémů, jinak tomu bylo s návrhy na úplnou 
privatizaci lesního státního majetku ve prospěch privátního podnikání. To uplatňovala nejen řada čelních politiků, 
ale i privatizační komise v rámci jednotlivých okresů (v rámci tak zvané „malá privatizace“), jejímž častým cílem 
bylo rozdrobit státní majetek až na jednotlivé prvky. 

Zároveň byla snaha o udržení soudržnosti státních lesů, zejména z důvodů naplňování „veřejných zájmů“ a to jak 
ekonomických tak i ekologických. Příkladem, mimo již uvedené může být „správa malých vodních toků“, kterých                
v té době státní lesy spravovali cca 20tisíc km s povinností jejich řádné údržby. Obdobně lze specifikovat                      
i naplňování dalších funkcí, jako funkce půdoochranná, rekreační, ochrany přírody, krajinotvorná a další. I zde byl 
předpoklad, že k naplňování těchto funkcí je výhodnější státní než soukromý majetek. Nepřehlédnutelným faktorem 
byla i potřeba zajistit surovinu pro náš dřevozpracující průmysl. 

Po roce 1990 bylo politickou garniturou rozhodnuto, že lesy ve vlastnictví státu nebudou privatizovány, ale dojde                
k privatizaci činností. Výsledkem byla v r. 1992 transformace stávajících jednotlivých podniků státních lesů a vznik 
státního podniku Lesy České republiky (LČR, s.p.) s celostátní působností (s několika výjimkami – NP, VLS atd.)

Nový podnik LČR byl zakládán s cílem uspokojovat významné celospolečenské, strategické nebo veřejně prospěšné 
zájmy.  Hlavním posláním LČR bylo spravovat svěřený lesní fond tak, aby si zachovával neztenčenou schopnost 
plnit produkční a mimoprodukční funkce lesa a to z vlastních zdrojů, bez dotací nebo jiných forem přímé a nepřímé 
podpory a naopak privatizovat činnosti. 

Ještě je třeba říci, že dle mého názoru není hospodaření v lesích ve státním vlastnictví  zcela totožné s podnikáním ve 
smyslu definice obchodního zákoníku, který za podnikání považuje soustavnou činnost prováděnou samostatně 
podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Jaká byla nastoupena cesta:

- Převádět maximum zodpovědnosti za stav lesa na nejnižší článek – provozního lesníka. K tomu předat            
i potřebné pravomoci. Výkonný lesník (revírník, lesní správce) začal rozhodovat s daleko vyšší odborností 
(byl oproštěn od rutinní práce), což se brzy objevilo na postupném zlepšování stavu lesa.

- Ostatní složky považovat za službu tomuto článku a to včetně trvalého vzdělávání a kontroly jeho práce 
zajišťovat fundovanými odborníky. Směrnice pro hospodaření považovat za vodítko, ne nástroj represe, 
ale naopak respektovat potřebnou různorodost jednotlivých stanovišť a stavu porostů.

- Stanovením konečného počtu pracovníků na podnikovém ředitelství zabránit neúčelnému rozrůstání 
administrativních zákazů a příkazů. (Tento počet byl dohodnut na 100 pracovníků)

- Ustanovení apolitické dozorčí rady (DR) v počtu 6 lidí, složených převážně z lesnických odborníků 
nezatížených ekonomickými zájmy politiků.

- Privatizace činností přes komplexní zakázky (včetně prodeje dříví) prostřednictvím nejčastěji akciových 
společností vzniklých z původních lesních závodů. Ve vlastní režii ponechat několik lesních závodů jako 
referenčních k získání informací o ekonomických vazbách u jednotlivých činností včetně prodeje dřeva. Na 
základě těchto zkušeností pak posoudit další vývoj pro zajištění jednotlivých činností zejména v pěstební 
činnosti, ochraně lesa, ale i těžbu a prodej dříví.

- Převzít malé vodní toky (cca 20 tisíc km – dnes již skoro dvojnásobek) a zajistit povinnosti z toho vyplívající. 
Náklady na tuto činnost hradit částečně z výnosů lesnické činnosti.

- Zabezpečit činnost odborného lesního hospodáře u drobných vlastníků, pokud si sami nevybrali odborného 
lesního hospodáře sami.

Jaký byl další vývoj: 

- Postupně ve vedení LČR  i v  DR vystřídali odborně fundované lesníky političtí manažeři, do širšího vedení 
pak nastoupili i lesníci s minimální praxí a situace se začala měnit. Přešlo se na direktivní řízení. Přes postupné 
snižování výměry státních lesů provedenými restitucemi následoval až absurdní nárůst pracovníků na 
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podnikovém ředitelství. S tím samozřejmě souvisí i nárůst administrativy, namísto rozvíjení samostatnosti 
(zodpovědnosti a pravomoci) revírníků bylo vyžadované striktní naplňování vydaných směrnic a intenzivní 
kontroly často méně kvalifikovanými pracovníky. Venkovní služba tak přestává být prestižní záležitost, 
naopak stává se pouze naplňováním rutiných povinností.

- Když na nejvyšších postech podniku  i v DR došlo k výměně opět k lidem s lesnickou profesí, očekávali jsme 
obrat. Vytvořené mocenské centrum, mající již spíše tvar obrácené pyramidy však se zatím významněji 
nezměnilo. 

- Místo společností vzniklých z bývalých LZ vzniklo několik gigantických společností, s jednoznačným 
zájmem dosáhnout maximální zisk z prováděných činností a to bez ohledu na lokální zájmy místního 
venkovského obyvatelstva.

Z mého, čistě subjektivního názoru má vývoj u LČR své kladné i záporné stránky. Tím nechci polemizovat                           
s některými, až laickými názory - například na použité harvestorové technologie. Jejich odmítání částí lesníků                      
a zejména nelesníků, je krajně nesmyslné. I když v některých případech, například v mladších přeštíhlených                        
a přehoustlých porostech nebo v rozbahněném terénu jsou výtky oprávněné. Hospodaření je nutné přizpůsobit 
moderním technologiím, ale ne se jim podřídit. 

Za zmínku stojí problematika naplňování úlohy odborného lesního hospodáře u nestátních vlastníků, které                         
v případech nárůstu kůrovce a pracného dohledání vlastníka přineslo velké zatížení pracovníkům pověřeným touto 
činností. Na to nás již upozorňovali němečtí sousedé, kteří tuto situaci nazvali „absentující vlastník“ a také přiznávají 
velké problémy.

Staronový problém je i situace v severních pohraničních horách a rozšiřující se rozpad porostů na severní Moravě.               
I když jde o odlišné případy, mají něco společného. V Krušných horách se rozpadaly porosty v důsledku více než   
150 leté imisní situace. Vycházelo se z předpokladu, že po odeznění imisí dojde i k návratu k původnímu 
hospodaření. Vytvářely se porosty náhradních (většinou introdukovaných) dřevin s předpokládanou životností              
30 – 40let. To tyto porosty splnily.

Ovšem předpoklad, že se bez problémů můžeme vrátit k původnímu hospodaření tak zcela nevyšel. Zůstala nám 
poškozená půda a dokonce na řadě lokalit dochází stále (i když v mnohem menší míře) k jejímu dalšímu 
poškozování. Šance na možnost návratu je nanejvýš 50 %. A tak jak zde, tak na severní Moravě se musí řešit problém, 
ke kterému neznáme jednoznačné řešení. Zde je na odpovědnosti nejen LČR ale celé společnosti jak tuto situaci řešit. 
A to od rychlého vytěžení odumírajících porostů (ztráta na kvalitě a přírůstu), přes výběr vhodných dřevin (včetně 
introdukovaných), úpravy prostředí (snížení kyselosti půd) a pěstebních technologií. S tím souvisí i přiměřené stavy 
zvěře. To bude vyžadovat nejen vysokou odbornost a velký rozsah prací, ale také velké množství nákladů – i proto 
byly vytvářené rezervy, které postupně odčerpává státní rozpočet

Za  klad považuji:

- Zvyšování biodiverzity lesních ekosystémů zejména postupným zvyšováním podílu listnatých dřevin při 
obnově a jejich protěžováním při výchovných zásazích. V počátku existence LČR jsme ověřovali i možnost 
zadání prací nejen na první zalesnění, ale na zajištěnou kulturu. To mělo své výhody (podnikatelský subjekt 
vytvářel vlastní kontrolní systém, tlak na snížení škod zvěří atd.) ale i nevýhody (např. řešení odměny při 
vyšším podílu přirozené obnovy). Možná, že stojí za úvahu tento způsob oprášit při obnově na velkých 
kalamitních plochách. 

- U výchovných zásahů v mladých porostech se u SM setkávám jak s neuvěřitelně pečlivým výběrem, kdy první 
část zásahu provádí kvalifikovaný dělník a následně revírník osobně doznačuje. Zde klobouk dolů. Naopak              
u zásahů v listnatých mlazinách a BO, kde variabilita růstu jedinců je v čase tak značná, že jsou často 
odstraněni jedinci, kteří postupně, během vývoje vytvářejí základ porostu. Asi zde je nejvíce zřejmý 
nedostatek kvalifikovaných sil, které v mnohem větším počtu dříve zajišťovaly lesnické učňovské obory.

- Větší využití přirozené obnovy, snížení potřeby sadebního materiálu, což se zase příliš nelíbí jejich 
producentům,

- Postupné přechody na podrostní hospodářství a tím i snižování průměrné velikosti holých sečí,

- Lesní pedagogika, která zejména našim školákům přibližuje hospodaření v lese a tím nejen zvyšuje jejich 
povědomí o skutečné úloze lesů, ale také vyvrací některé falešné mýty o negativním vlivu lesnického 
hospodaření na stav lesů,

- Zakládání demonstračních objektů lesnického hospodaření a jejich využití jak pro odbornou tak i laickou 
veřejnost,
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- Zavedení zkoušek pro odborné lesní hospodáře, které byly zrušeny v sedmdesátých letech minulého 
století, zřejmě v době, kdy již přebujelý administrativní aparát nezaměstnával takové odborníky, kteří byli 
schopni splnit poměrně tvrdé podmínky takových zkoušek.

Za záporné považuji, mimo již dříve uvedený neúměrný poměr pracovníků v tzv. „řídících aparátech“, kteří na sebe 
vztahují i pravomoci, které jim nenáleží:

- Není naplňován sociální pilíř, konkrétně požadavek EU na zajištění většího přínosu lesů, lesnictví                  
a souvisejícího zboží a služeb venkovské ekonomice (zahrnuje mj. i potenciál zaměstnanosti). Je přirozené, že 
nové technologie, zejména v těžební činnosti, zvyšují produktivitu a tím i snižování počtu potřebných 
pracovních sil. Jiná je situace v pěstební činnosti, kdy v mnoha případech podnikatelské firmy řeší jejich 
nedostatek nekvalifikovanými pracovníky z jiných států.

- Zatěžování nejdůležitějšího článku, tj. revírníků, kteří řeší konkrétní situace v lesních porostech, přebujelou 
administrativou, strachem z jakéhokoliv odchýlení od přesně nalinkovaných směrnic a kteří často suplují                 
i nekvalifikované pracovníky podnikatelských subjektů. 

- Neschopnost operativně řešit mimořádné události (kalamita, kůrovec) – současné smlouvy mezi LČR                     
a dodavateli neumožňují dostatečně rychle reagovat například na včasné zpracování kůrovce při jeho 
přemnožení, nebo včasné zpracování kalamit nad dohodnuté limity s dodavateli.

- Odčerpání vzniklých reserv ve prospěch státního rozpočtu a tím snížená možnost rychlé reakce na vzniklé 
mimořádné situace.

- Na úseku myslivosti se nepodařil snížit stav spárkaté zvěře na únosnou mez, což je problém dlouhodobý, tím 
je značně omezena možnost rozšiřování přirozené obnovy bez provedených ochranných opatření, i snižována 
kvalita lesních porostů a jejich stabilita opakovaným ohryzem a loupáním.

- Ve zpracované “Koncepci strategického rozvoje podniku“ pro období 2012 – 2019 je uvedeno, že LČR 
nebudou samy (kromě přímo řízených lesních závodů) podnikat a pěstební i těžební práce budou řešit 

prostřednictvím veřejných zakázek. To považuji za dost zásadní chybu. 

ZÁVĚR
V poměrně nedávné historii padesátých let minulého století bylo lesnictví násilně rozděleno na samostatné odvětví 
pěstební a samostatné těžební. To dlouho nevydrželo, po několika letech se obnovilo spojení v jediné lesnické 
hospodaření. V počátku změn v devadesátých letech bylo dost těch, kteří stejný osud předpokládali i u současné 
transformace.

Stávajících 25 let ukazuje, že tomu tak není. Přes dílčí neúspěchy a nedostatky převažují klady a lze konstatovat, že 
LČR mají stále své opodstatnění. Je potřeba respektovat skutečné požadavky společnosti, lesních ekosystémů               
i vyhodnocovat dosavadní vývoj a přijímat potřebné opatření k nápravě nedostatků.

Příkladem můžou být i nastávající změny v přírodě, konkrétně častější vichřice (od Kyrilla už prakticky trvale). 
Důsledkem jsou častější kalamity (větrné i hmyzové). Je zřejmé, že dosavadní způsob zakázek je sice vhodný za tzv, 
„normální situace“, není ale dostatečně pružný při rozsáhlých kalamitách. 

Obdobou je i příliš velké omezování z titulu „ochrany přírody“, (introdukované dřeviny, zejména MD, DG, tlak na 
bezzásahové lokality atd.). Současná situace (klimatická, imisní) vytváří nové podmínky v rámci lesních 
ekosystémů, které vyžadují respektovat i vývoj těchto změn a pružně na ně reagovat. Není možné setrvávat na 
konzervativním přístupu o neměnnosti přírodních podmínek z doby před ovlivňováním lidmi. Zde by bylo vhodné, 
aby stát jasně vymezil, co od lesa společnost chce, a pokud to je i dřevní hmota, pak omezil pravomoc „ochrany 
přírody“ na nezbytné minimum. 

Jako bývalý praktický lesník přeji LČR dlouhodobou perspektivu, nárůst kladných příkladů v hospodaření a pružné 
řešení vznikajících problémů.

Kontakt
Ing. Miroslav Sloup 

předseda OS ČLS Biologické 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň

Nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň – Slovany

e-mail: sloup.miroslav@uhul.cz
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VÝVOJ PODNIKÁNÍ V LESNICTVÍ, LESNICKÉ ZAKÁZKY, OBCHOD                      
SE DŘEVEM

Ing. Petr Jelínek

Asociace Lesnických a dřevařských podniků

Začátek a průběh transformace
Praktická část transformace v lesnictví probíhala po celý rok 1992, kdy lesní závody sdružené původně v rámci 
podniků státních lesů se v jednotlivých krajích transformovaly na základě privatizačních projektů na akciové 
společnosti na straně jedné a na příslušné lesní správy jako základní složku řízení nově ustanoveného státního 
podniku Lesy ČR, s.p. Akciové společnosti vlastnil Fond národního majetku a jeho zástupci zasedali                           
v představenstvech jednotlivých společností. Obchodní model byl stanoven na provádění komplexních lesnických 
činností s prodejem dříví na pni na celém území bývalého lesního závodu. Pro rok 1992 byla stanovena jedna 
průměrná cena prodeje dříví na pni za všechny druhy těžeb, hmotnatosti a dřeviny. Nacenění prací bylo stanoveno 
dle hlavních okruhů pěstebních činností.  Souběžně se vznikem akciových společností určených do kupónové 
privatizace, vznikaly na základě alternativních privatizačních projektů i menší soukromé společnosti, většinou jako 
spol. s r.o. (např. LESCO Teplice, Lesoškolky Řečany,…).

V průběhu roku 1993 došlo k vyhlášení nabídkového řízení na komplexní pěstební činnosti a prodej dříví na pni. 
Ceník dříví byl členěn dle jednotlivých druhů těžeb a skupin dřevin (jehličnaté a listnaté).

V roce 1994 proběhla druhá vlna kuponové privatizace a akciové společnosti dostaly reálné vlastníky (fondy, fyzické 
osoby,…). Smluvní vztah dále pokračoval na základě uzavřených smluv na komplexní lesnické činnosti a prodej 
dříví. Pro stanovení cen byl navržen kalkulační program KALK (Ing. Domes), podle kterého byla po dosazení 
skupin nákladových a výnosových parametrů vypočtena cena dříví na pni a obdobně posléze i ceny pěstebních prací 
s využitím oborových norem. Valorizace cen dříví byla prováděna na základě významnějšího pohybu cen na trhu se 
surovým dřívím u hlavních odběratelů a byla stanovena na základě smluvního jednání dohodou mezi zástupci 
lesnických společností a vedením příslušných oblastních inspektorátů Lesů ČR. Jednání probíhalo nad parametry 
kalkulačního modelu KALK. Smlouvy byly uzavírány na dobu určitou s trváním 1-3 let. V posledním roce platnosti 
smlouvy se rozhodovalo o možnosti obnovení (prodloužení) smluvního vztahu, anebo vyhlášení výběrového řízení.

Dlouhodobé smlouvy a období zpětného odkupu 
V průběhu roku 1998 proběhla jednání o možnosti uzavření dlouhodobějších smluv. Původně navržený koncept 
desetiletých smluv korespondujících s dobou platnosti LHP byl po zásahu MZe upraven na model smlouvy na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou 2 roky bez udání důvodu. Pro možnost uzavření těchto smluv byla stanovena                  
a vyhodnocována veřejně známá kritéria. Obchodní model prodeje dříví počítal s prodejem dříví smluvnímu 
partnerovi, přičemž část nakoupeného dříví na pni byl smluvní partner povinen dodat Lesům ČR v podobě 
vyrobených sortimentů.

V roce 1998 vstoupily Lesy ČR do v té době největší tuzemské firmy obchodující se surovým dřívím a řezivem, 
Hradecké lesní a dřevařské společnosti, a.s. („HLDS“), a zároveň zavedly do nových dlouhodobých smluv institut 
tzv. „zpětného odkupu“. Princip spočíval v povinnosti smluvního partnera stanovenou část nakoupeného dříví                     
z příslušné zakázky zpět prodat dle zadaných hotových sortimentů firmě HLDS. Prodejní ceny vyrobených 
sortimentů vycházely z parametrů pro kalkulaci (valorizaci) cen dříví na pni v modelu KALK. Tyto realizační ceny 
sortimentů byly rovněž součástí nabídek ve výběrových řízeních na komplexní smlouvy. Ceny byly fakturovány 
společnosti HLDS, která pro každý kvartál stanovila smluvnímu partnerovi koncové odběratele dle jednotlivých 
sortimentů. Výše povinného odkupu činila cca 1/3 z objemu těžeb v rámci komplexní smlouvy s Lesy ČR. Lesy ČR 
si prostřednictví zpětného odkupu řešily svoje pohledávky po lhůtě splatnosti vůči svým smluvním partnerům, kdy 
je postupovaly vůči HLDS a ta je započítávala vůči svým závazkům za nákup dříví ze zpětného odkupu. Tento 
způsob zpětného prodeje byl zaveden od roku 1999 a jeho plošné uplatnění skončilo v roce 2004, definitivně pak                
v roce 2010. Jeho hodnocení nebylo jednoznačné, ze strany smluvních partnerů bylo vnímáno spíše negativně jako 
netržní zásah do podnikatelského prostředí. Pro Lesy ČR zase tento model poskytoval poměrně spolehlivé zajištění 
pohledávek a uchopitelné podklady pro kalkulaci/valorizaci cen dříví na pni v rámci komplexních smluv.
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Změna obchodního modelu zakázky
V roce 2003 došlo po výměně vedení státního podniku ze strany Lesů ČR k uplatnění jednostranné výpovědi těchto 
smluv bez udání důvodu. Následně byla vyhlášena nová výběrové řízení, kdy došlo ke změně obchodního modelu 
zakázky. Soutěžila se smlouva na 5 let, kdy základem byla nabídka cen jednotlivých výkonů v pěstební činností a cen 
v těžebních činností dle jednotlivých technologií. Prodej dříví smluvnímu partnerovi probíhal na základě 
uzavřených smluv pro příslušný kvartál dle hotových sortimentů. Tyto smlouvy byly ukončeny v roce 2006 
rozhodnutím Úřadu pro hospodářskou soutěž, kdy bylo potvrzeno, že Lesy ČR jsou veřejný zadavatel, soutěž musí 
probíhat dle zákona o veřejných zakázkách a z těchto důvodů byly uzavřené smlouvy neplatné.

Pro rok 2007 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na komplexní lesnické činnosti s prodejem dříví, poprvé podle 
zákona o veřejných zakázkách. Počátkem roku 2017 postihla území ČR rozsáhlá kalamita způsobená orkánem 
Kyrill, ve většině krajů byl vyhlášen nouzový stav a zadávací řízení bylo posléze zrušeno. Zakázky byly zadávány ve 
3 etapách, pro I. Q. 2017 byly uzavírány Smlouvy o provádění těžebních činností, prodeji dříví a nákupu sortimentů 
na dobu zpracování kalamity (do dubna), kdy dříví bylo prodáno smluvnímu partnerovi a část byla prodána zpět v 
hotových sortimentech Lesům ČR. Pro II. kvartál byla uzavřena se smluvními partnery Smlouva o prodeji dříví s 
platností do 30. 6. 2017, kdy došlo k zpracování veškeré nahodilé těžby. Pro období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 
proběhlo výběrové řízení na uzavření 3 typů smluv: Smlouvu o provádění lesnických činností, Smlouvu o provádění 
pěstebních činností a Smlouvu o provádění těžebních činností. Dříví bylo vyráběno v hotových sortimentech na 
lokalitě OM a smluvní partner si mohl odkoupit až 50 % objemu dříví.

Porovnání obchodních modelů
V průběhu roku 2007 současně probíhala intenzivní odborná i politická diskuse o optimální podobě lesnické zakázky 
zejména ve vztahu ke způsobu prodeje dříví, která byla ukončena memorandem podepsaným tehdejším ministrem 
zemědělství Gandalovičem a Konfederací lesnických a dřevařských svazů. Na jeho základě bylo rozhodnuto, že na 
dobu tří let budou vyhlášeny paralelně dva typy zakázek a o dalším nastavení obchodního modelu rozhodne jejich 
porovnání a ekonomické vyhodnocení. V závěru roku 2007 byl vyhlášeny nové tendry na období 2008 -2010. Na 
základě losu byly soutěžní jednotky rozděleny do dvou stejně četných skupin se srovnatelným objemem těžeb:

• první část jednotek se soutěžila v režimu smluv na komplexní lesnické činnosti s prodejem dříví. Prodej 
dřevní hmoty probíhal na lokalitě „P“ smluvnímu partnerovi ve formě surového kmene. Poprvé zde byl 
zaveden pro cenovou valorizaci systém indexace cen prostřednictvím čtvrtletních Indexů cen surového dříví 
vyhlašovaných ČSÚ. Indexovaly se přímo smluvní ceny dříví na lokalitě P, zvláště dřeviny jehličnaté                        
a listnaté a změna cen proběhla při kvartální změně indexu vyšší než 5 %.

• druhá část se soutěžila v režimu smlouvy na dodávku pěstebních a těžebních služeb, kdy výroba dřeva 
probíhala na základě objednávky LČR na konkrétní sortimenty. Prodej dřevní hmoty si prováděly Lesy ČR 
samy prostřednictvím svého obchodního oddělení.   

V roce 2010 proběhlo vyhodnocení smluvního období 2008 – 2009, jehož cílem bylo porovnání obou typů zakázek               
z pohledu ekonomické výhodnosti pro státní podnik. Expertní komise jmenovaná MZe dospěla k jednoznačnému 
závěru, že v obou vyhodnocovaných letech byly komplexní zakázky s prodejem dříví při pni pro státní podnik 
výrazně výhodnější než zakázky na lesnické služby s následným prodejem dříví v režii Lesů ČR.

Rok 2011 byl ve znamení přípravy střednědobé koncepce pro Lesy ČR v režii MZe. Lesnické činnosti pro tento 
přechodný rok byly zajištěny prostřednictvím tendrů na jednoroční komplexní zakázky s prodejem dříví při pni. 
MZe v roce 2011 představilo „Koncepci Ministerstva zemědělství k hospodářské politice státního podniku Lesy 
České republiky od roku 2012“, tzv. „Dřevěnou knihu“.  Koncepce byla v témže roce projednána ve vládě ČR. Na 
základě schválené koncepce byly vyhlášeny tendry na dlouho očekávané střednědobé lesnické zakázky. 

Základní parametry zakázky:   

- Senátní způsob soutěžení – zakázka je soutěžena na období 5 let od počátku platnosti LHP, ročně se soutěží 
cca 20 % území ČR

- Smlouva je komplexní zajištění všech pěstebních činností na základě vysoutěženého ceníku včetně dodávky 
sadebního materiálu a těžebních činností

- Prodej dříví na lokalitě „P“ smluvnímu partnerovi na základě vysoutěženého ceníku dříví dle dřevin, 
hmotnatostí a druhů těžeb

- Valorizace cen pěstebních činností dle výše inflace za příslušný kvartál

- Valorizace cen dříví na základě zveřejněného indexu cen dříví za příslušný kvartál ČSÚ 
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Součásti schválené koncepce byla opatření zajišťující stálou nabídku části dříví pocházející ze zdrojů Lesů ČR, která 
by byla k dispozici rovněž pro subjekty stojící mimo střednědobých smluvních vztahů Lesů ČR. Toto dříví se mělo 
dostávat na trh prostřednictvím veřejných obchodních kanálů. Zatímco závazek pro smluvní partnery spočívající               
v povinném umisťování části vytěženého dříví v podobě vyrobených sortimentů na lokalitě OM na veřejných trzích 
(komoditní burzy, elektronické aukce) se jednoznačně neosvědčil, prodej porostů „nastojato“ v režii Lesů ČR se 
naopak ukázal jako velmi vhodný doplněk střednědobých komplexních smluv. Proto se i podíl objemu takto 
prodávaného dříví zvyšoval až na současných 30 %.

V roce 2016 byla obnovena diskuze o způsobu prodeje dříví u Lesů ČR. Proběhly dva kulaté stoly za účasti MZe 
včetně externích poradců, Lesů ČR a zástupců profesních organizací. Diskutovaly se i jiné možnosti prodeje dříví, 
nicméně na základě předložených argumentů nedošlo ke změně prodejního modelu dříví u Leů ČR. 

V současnosti pokračuje dál smluvní vztah na základě parametrů Dřevěné knihy. Pro revizi smluvního vztahu jsou 
každoročně stanoveny pracovní skupiny složené ze zástupců Lesů ČR, MZe, akademické obce a smluvních 
partnerů, kdy je snahou zkvalitnit smluvní vztah.

Obchod se dřevem
V průběhu 3. kvartálu 2017 došlo vlivem rozsáhlých větrných a kůrovcových kalamit ve střední Evropě (cca ve výši 
20 mil. m3) k výraznému přetlaku nabídky dřevní hmoty zvláště v jehličnatých kulatinových sortimentech horší 
kvality, což vedlo k omezení nákupu a výraznému snížení cen. Pro smluvní partnery to mělo výrazný negativní 
dopad do ekonomiky zakázek. Většina dřeva v kalamitních jednotkách byla na náklady smluvních partnerů 
převážena na náhradní sklady z důvodu nárůstu výše kalamitních těžeb, vlivem delší doby skládkování došlo                       
i k výraznému snížení zpeněžení dříví. Bohužel ani vývoj indexu prodejních cen nekopíroval realitu na trhu. Většina 
smluvních partnerů se dostala do ekonomických problémů (vysoké skladové zásoby, špatné odbytové možnosti, 
výrazný propad hospodářských výsledů). Tato realita byla projednána na úrovni vlády, kdy došlo k vyhlášení 
možnosti předčasného ukončení platných smluv dohodou obou smluvních stran v termínu do 9. 10. 2017. Tato 
možnost byla využito u 76 % smluv. V současné době se připravuje vyhlášení nového výběrového řízení                                
s předpokládaným termínem uzavření v průběhu prvního čtvrtletí 2018.

Propad cen u všech jehličnatých sortimentů nadále pokračuje i ve IV. Q 2017, což se odrazilo v nabídkách cen dříví                 
v Tendru 2018+ pro období 2018 - 2022. 

Podněty 
V současné době řešíme 4 okruhy pro zlepšení stávajícího smluvního vztahu:

Valorizace smluvních cen
Jde o vyřešení problému systému valorizace cen dříví a služeb tak, aby důsledně kopíroval vývoj trhu a skutečnosti je 
hlavní úkol pro správné fungování lesnické zakázky na víceleté období. Pro lesnické služby byl nově stanoven 
výpočet na základě změn indexu cen lesnické koše, který se skládá ze statistických indexů vývoje mezd v lesnictví a 
zemědělství, cen pohonných hmot a pořizovacích cen lesnických a zemědělských strojů. Tento způsob by měl být 
vhodnější a lépe kopírovat vývoj přímých nákladů činností než dosud používaná inflace. Pro stanovení přesnější 
indexace cen dříví byla ustanovena speciální pracovní skupina, která na základě připomínek a zkušeností                              
s používáním současné metody připravuje pro MZe nové parametry cenového šetření vývoje cen surového dříví. Po 
odsouhlasení nové metodiky sběru a výpočtu dat pro indexaci změn cen dříví dojde ze strany MZe k zadání výpočtu 
nového indexu ze strany ČSÚ.  

Nedostatek dělnických profesí
V současné době jako ostatní obory podnikání řešíme nedostatek dělnických profesí pro kvalitní plnění lesnických 
zakázek. Pro zlepšení této situace je třeba provést řadu systémových opatření v oblasti školství, v systému zadávání 
zakázek, ale i v umožnění přístupu zahraničních dělníků na pracovní trh v lesnictví. V rámci nacenění nabídek pro 
další období se očekává i zreálnění mzdových nákladů v jednotlivých činnostech.

Vyváženost smluvního vztahu
I k této problematice je založena speciální pracovní skupina, kdy hlavním úkolem je zkvalitnit smluvní vztah na 
základě návrhů všech účastníků pracovní skupiny. Je potřeba využít veškerých provozních zkušeností venkovních 
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pracovníků Lesů ČR tak i smluvního partnera, které povedou k vytvoření nové vyvážené Komplexní smlouvy na 
provádění lesnických činností a prodejem dříví. Slibujeme si od ní větší jednoduchost a návrat ke zdravému 
lesnickému rozumu. Naše zkušenosti s vývojem smluvních vztahů a způsobu jejich aplikace nás vedou                      
k přesvědčení, čím více je smluvní vztah vychýlen ve prospěch jednoho ze smluvních partnerů, tím více omezuje 
možnost „normálního“ chování obou smluvních stran.

Kalamitní fond
Tradičně se vyrovnáváme s různými živelnými kalamitami nejenom v českých lesích a s ohledem na probíhající 
klimatické změny není pravděpodobné, že by se tento stav měl v budoucnu výrazně zlepšit. V současné době graduje 
kůrovcová kalamita zvláště v oblasti Severní Moravy. Při zpracování kalamitního dříví se potýkají všichni vlastníci 
lesů i dodavatelé prací s obtížně předem vyčíslitelnými zvýšenými náklady. Pro pomoc a včasné zvládnutí kalamitní 
situace navrhujeme zřídit v rámci rozpočtu MZe kalamitní fond, kdy vložené finance by pomohly na základě 
stanovených parametrů uhradit zvýšené náklady na likvidaci živelných kalamit v ČR.

Resumé 
V průběhu 25 let byly vyzkoušeny různé obchodní modely pro správu státního lesa. Na základě našich praktických 
zkušeností a vyhodnocení jednotlivých modelů hospodaření nám vychází jako nejlepší obchodní model platný                   
v současnosti, komplexní dodávka pěstebních a těžebních činností s prodejem dříví na pni (ve výši cca 70 % ročního 
etátu těžeb) v kombinaci s aukčním prodejem porostů (30 %). 

Kontakt
Ing. Petr Jelínek

předseda Asociace Lesnických a dřevařských podniků

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

e-mail: jelinek.petr@uniles.cz
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SOUČASNOST, CÍRKEVNÍ RESTITUCE, NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOST 
STÁTNÍCH LESŮ

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

Lesy České republiky, s. p.

Hlavní činností státního podniku Lesy České republiky, 25 let od jeho založení je stále výkon práva hospodaření                  
k lesům a k ostatnímu movitému a nemovitému majetku ve vlastnictví státu, a provádění činností zabezpečujících 
optimální plnění všech funkcí lesů. Podnik dnes spravuje cca. 38 tis. km drobných vodních toků, kde kromě 
standardní údržby koryt, provádí opatření v řádech stovek miliónů Kč ročně s cílem zajišťování protipovodňových 
opatření a současně zvyšování retence vody v krajině.

Základními výrobními charakteristikami podniku jsou:

- průměrná roční těžba ve výši 7,5 – 8 mil. m3

- nárůst podílu nahodilé těžby v posledních letech z 25 až na 50%

- průměrná obnova lesa na ploše 12 – 13 tis. ha ročně (při 30% přirozené obnovy)

- celkový objem prostředků na pěstební činnost – 1,8 mld. Kč ročně

- objem prostředků na investice a rozvoj podniku – 1,5 mld. Kč ročně

- náklady na opravu a údržbu majetku – 850 mil. Kč ročně.

Jedním z úkolů podniku od svého vzniku bylo vypořádat se s restitučními kauzami. K této nelehké otázce podnik 
přistupoval a stále přistupuje s odpovědností a pečlivostí řádného hospodáře, což znamená, že usiluje o korektní 
posouzení jednotlivých nároků v souladu s platnou legislativou a o případné promptní narovnání historických křivd. 
Mnohdy se jedná o právně i historicky komplikované kauzy, jejichž korektní posouzení vyžaduje enormní úsilí.                  
V posledních tří letech finišoval proces tzv. církevních restitucí, v rámci kterého evidujeme uplatněné výzvy na cca. 
160 tis. ha, přičemž k současnosti podnik přistoupil k vydání cca. 130 tis. ha. U zhruba 30 tis. ha pozemků existují 
určité pochybnosti o oprávněnosti nárokovaných výzev, kdy tyto jsou předmětem šetření soudů. Výsledkem 
restitučních procesů je stav, kdy podnik vydal řádově 500 tis. ha majetku jeho původním majitelům, čímž došlo                    
k úbytku spravované plochy na dnešních 1,2 mil. ha. Lze konstatovat, že v důsledku těchto kroků se změnila tržní 
pozice podniku, který dnes spravuje 46% plochy lesních pozemků v ČR a společně s dalšími vlastníky jsme jedním                
z účastníků trhu – jistě významným, nikoliv však dominantním.

Posláním podniku je zajištění odborné správy a péče o státní majetek. K tomuto zaměstnává zhruba 3400 
zaměstnanců, přičemž 70% v THP pozicích. Polovinu našeho THP personálu tvoří vysokoškolsky vzdělaní lidé. 
Zaměstnanci jsou obecně největším aktivem podniku. Řízení podniku je třístupňové po linii ústředí – krajská 
ředitelství – lesní správy či správy toků. Nejnižší odbornou složkou správy lesa je revír, spravovaný revírníkem. 
Mimořádné pozici podniku se těší 4 tzv. přímo-řízené lesní závody, které mají svou reprezentativní roli a rovněž plní 
funkci referenční. Jejich význam je podtržen schopností nasazení vlastních kapacit v případě potřeby při zpracování 
kalamitních situací.

Na obchodním poli má podnik pozici veřejného zadavatele, což sebou přináší řadu komplikaci při snaze o pružné                
a promptní reakce na chování trhu. S ohledem na historický vývoj je v dominantní míře pro prodej dřeva                             
a zajišťování lesnických činností využíván systém soutěží o tzv. komplexní zakázky (ze 2/3), na cca. 25% pak to jsou 
aukce, u 7% je realizován prodej vyrobených sortimentů a zbytek tvoří samovýroby či vlastní spotřeba dříví.

Vedle hlavní činnosti, kterou je péče o les a drobné vodní toky se podnik věnuje celé řadě dalších aktivit a úkolů. 
Jedním z klíčových je zabezpečování managementu myslivosti, kdy hlavním cílem podniku je snížení výše škod 
páchaných na lesních porostech zvěří. Naplnění tohoto úkolu bude stěžejním cílem i nadále.

Podnik si je vědom své pozice ve státě a určité spoluodpovědnosti za situaci v něm. I proto přistupuje k realizaci řady 
projektů, které mají spíše společenský význam, než přímý dopad do stavu lesa. Jedná se namátkově o:

- Spolupráci s odborným školstvím – zejména pak v oblasti podpory odborných učilišť,

- projekt ECC (European Chainsaw Certificate),

- zřizování lesnických parků (nově Podkomorské lesy),
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- zřizování bezzásahových území (v r. 2017 – Studené, Mionši),

- rozvoj metodiky pro kombinaci ekonomických a ekologických užitků lesa - projekt Intergrate+,

- darování dřeva na obnovu vyhořelého Libušína,

- asanaci Bořího lesa o munici z 2. světové války,

- naplňování programu veřejných cílů – Program 2020,

- zřízení grantové sužby,

- zajišťování výkonu odborného lesního hospodáře pro ostatní vlastníky lesů,

- zřízení sociálního programu, v jehož rámci podnik zaměstnává ve spolupráci s úřady práce dlouhodobě 
nezaměstnané apod.

Mezi hlavní budoucí cíle patří zejména:

- Průběžně tlumit důsledky klimatických změn v lesních porostech (důslednou ochranou lesa a jeho 
smysluplnou obnovou),

- kultivace soutěžního prostředí a smluvních vztahů (stabilita, transparentnost, vyváženost smluvního rámce, 
důslednost při jeho naplňování, hodnocení smluvních partnerů),

- průběžná péče o personál (soustavnou snahou o zajišťování vhodných pracovních podmínek – sdílená vize                
a cíle podniku, mzdová úroveň, vzdělávání, pracovní pomůcky, pracovní prostředí, firemní kultura, 
hospodárnost – optimalizace x motivace atd.),

- podpora odborného učňovského školství a obecně procesu získání dostatečného počtu výrobních kapacit z řad 
tzv. ekonomických migrantů z přijatelných zemí,

- snížení škod působených zvěří na lesní porosty potažmo optimalizace výkonů pěstební činnosti,

- rozvoj projektů společenské odpovědnosti.

Trvalým cílem je zajištění excelentního lesnického hospodaření na principech trvalé udržitelnosti při maximální 
míře hospodárnosti a s respektem k přírodě a přírodním procesům, které lze využít pro dosažení lesnických cílů.

Kontakt
Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

e-mail: szorad@lesycr.cz
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MVDr. Jaromír Bláha

Hnutí DUHA

1. STANOVISKO K PRIVATIZACI STÁTNÍCH LESŮ

Hnutí DUHA stojí za tím, že LČR spravujíc veřejné lesy, měly by nadále zůstat ve veřejných rukou. 

I když produkční funkce je nesporná, společnost vnímá lesy v prvé řadě coby součást krajiny a místo                  
k výletům, nikoli jako dodavatele surovin. Lesy spravované s.p. Lesy ČR (17 % české krajiny) navštíví na        
4 miliony lidí týdně. Kvůli víkendovému odpočinku mají pro veřejnost bezesporu větší význam než coby 
zdroj několika set korun, které na každého z nás ročně připadají ze státního prodeje dřeva. Domov zde má 
velká část naší fauny a flóry. Lesy slouží coby zásobárna vody i ochrana proti povodním. Šetrné 
hospodaření chrání lesní půdu. Odhady finančního vyjádření mimoprodukčních funkcí činí řádově větší 
částky (miliony korun/hektar lesa) než cena dřeva (tisíce Kč/ha). Proto lesy nejsou běžným obchodním 
artiklem ani obvyklou formou majetku. Veřejné vlastnictví usnadní státu, aby mimoprodukční funkce lesů 
zajišťoval.

Plnění a kvalita některých mimoprodukčních funkcí silně závisí na způsobu hospodaření. 

Řada důležitých opatření má finanční implikace a soukromí vlastníci žádají tyto náklady od státu 
kompenzovat. Privatizace by znamenala potřebu razantního zvýšení plateb kompenzací, prakticky by 
ovšem spíše zabránila lepšímu plnění mimoprodukčních funkcí. Stát se coby majitel může rozhodovat, 
jaké bude zadání pro správce lesů. Ostatně státní podnik i ze zákona slouží "k uspokojování významných 
celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů" (§ 3 zákona č. 77/1997 Sb.,                       
o státním podniku). Je nezbytné připravit speciální zákon o státním podniku Lesy ČR (opatření 
schváleného NLP, KA 17) s jasným zadáním služby ve veřejném zájmu.

2. KONCEPCE LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ VYVÁŽENOST HOSPODÁŘSKÝCH                         
A OSTATNÍCH FUNKCÍ LESA

V hospodářských lesích je péče nyní většinou vychýlena ve prospěch produkční funkce. Vyrovnané 
plnění funkcí není zajištěno v pasečně obhospodařovaných lesích (degradace půdy) s významně 
pozměněnou druhovou skladbou, kde chybí mrtvé dřevo k zachování biodiverzity (průměrně potřeba 

3
30m /ha).

Síť zvláště chráněných území (ZCHÚ) není postačující pro zajištění škály požadovaných jiných účelů, 
někdy i protichůdných. Zčásti je to problém m.j.  nekoncepčního počínání státní ochrany přírody 
(dlouhodobě), ale i nebýt toho, tak stávající síť ZCHÚ prostě není schopna zajistit například ochranu 
biodiverzity v plném rozsahu. Biodiverzita je jednou z mimoprodukčních funkcí lesa a měla by být 
předmětem plnění i v hospodářských lesích. 

Přírodě blízké hospodaření (s ponecháním určitého množství starých stromů a tlejícího dřeva) plnou 
měrou naplňuje mimoprodukční i produkční funkce, většinou je i ekonomicky efektivnější, než pasečné 
hospodaření v lese věkových tříd – viz http://hnutiduha.cz/publikace/ekonomicka-analyza-prirode-
blizkeho-obhospodarovani-lesu.  Na některých lokalitách (kde je to i ekonomicky opodstatněné) je 
vhodné doplnění pařezinami a středním lesem.

Za zásadní problém považujeme, že schválené politiky - Národní lesnický program (2008) a Zásady státní 
lesnické politiky (2012) nejsou ministerstvem zemědělství naplňované. 

3. OBCHODNÍ MODEL PRO SPRÁVU STÁTNÍHO LESA

Vzhledem k nedostatku prostoru odkazuji na publikované shrnutí názoru na transformaci a její důsledky 
(1990 až 2010): http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/jak-ohlodat-posledni-neohlodanou-kost a na 
tzv. „Dřevěnou knihu“ (2010): http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/ 
V_Lesich_CR_nejde_jen_o_penize.pdf 

Snaha dodavatelských subjektů získat u LČR zakázku za každou cenu pak vedla ke šponování nejnižší 
ceny na úkor kvality práce. Rozpor mezi výsledky inventarizace NIL II. a evidence vytěženého dřeva 
ukázal významnou pochybnost o skutečně vytěženém objemu dřeva.
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Naprosté selhání současného modelu zadávání zakázek ukazuje kalamita na severní Moravě. V letech 
2013 až 2015 bylo u LČR pozdě asanováno nejméně 90 140 m3 kůrovcem napadených stromů (porušení 
přílohy smlouvy Z3), z toho 39,12 % na LS Šternberk; 15,68 % na LS Vítkov; 10,79 % na LS Město 
Albrechtice; 6,55 % na LS Bruntál; 4,89 % na LS Loučná nad Desnou; 4,16 % na LS Frýdek-Místek;                   
2,95 % na LS Černá Hora;  2,6 % na LS Rožnov pod Radhoštěm; 1,38 % na LS Jeseník; 1,34 % na LS 
Přimda; 1,24 % na LS Frenštát pod Radhoštěm; 0,96 % na LS Vsetín. Uvedených 12 LS vykázalo 91,68 % 
z výše zmíněného objemu vylétaných kůrovcových stromů. Nemá smysl spekulovat zda, či do jaké míry 
šlo o úmyslné zavinění nebo nezvládnutí zajištění kapacity zejména subdodavatelů, kterým smluvní 
partneři dílčí zakázky přeprodávají. Po oslabení smrkových porostů suchem v roce 2015 se rozvinula 
kůrovcová kalamita, jejíž velikost nabyla historických rozměrů. Ve stávajícím modelu zadávání zakázek 
smluvní partneři nezajišťují včasnou asanaci a kůrovec z významné části napadených stromů vylétává              
a dále se rozšiřuje. Protože se jedná převážně o hospodářské lesy, na které se vztahuje povinnost zásahů 
proti škůdcům ze zákona o lesích (nikoliv NP či NPR), není možné napadené porosty ponechat bez 
zásahu a lesní půdu pod ochranou souší. Vznikají tak další a další velké holoseče, na kterých dochází                  
k degradaci lesní půdy.

Považujeme za nezbytné změnit model zadávání zakázek a obchodování dřeva u LČR:

- Prodej dřeva oddělit od těžby, zajišťovat jej ve vlastní režii (zejména aukce na OM)

- Na každé lesní správě provádět část prací vlastními zaměstnanci a část operativně outsourcovat 
(minitendry).

Co to přinese?

- Zlepšení kvality lesnických činností včetně vyšší environmentální ohleduplnosti.

- Sociální chování státního podniku – přístupnost dřeva pro lokální dřevozpracovatele, více práce pro 
místní lidi.

- Kontrola nad skutečným objemem vytěženého a prodaného dřeva, jeho férovější zpeněžení.
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Ing. Zdeněk Domes

Lesy České republiky, s. p.

1. STANOVISKO K PRIVATIZACI STÁTNÍCH LESŮ

Předem děkuji za příležitost k vyjádření názoru na možné změny  ve velikosti a správě té části 
státního  lesního  majetku, na níž má právo i povinnost hospodaření státní podnik Lesy ČR.               
Za nejzávažnější otázku považuji možnost částečné privatizace státního lesního fondu ve 
správě LČR.

Ta  by zajisté významně redukovala prostor pro  lesnicko - politické  i ekonomické deformace                   
v lesnické-dřevařském komplexu ČR, vyrůstající jak z  velkého podílu státu na lesním fondu ČR  
tak ze systémových atributů státního vlastnictví, mezi které náleží i otevřenost vůči subjektivismu 
a zájmovým  praktikám politických sil.

Bude ovšem obtížné najít takovou její metodu, která by bránila  významnému úbytku národních 
kompetencí vůči tak významnému přírodnímu bohatství, jakým lesy bezpochyby jsou. Proto  by 
privatizace neměla být považována za žádoucí a možnou v brzké budoucnosti. Tím nemám na 
mysli eventuální arondace a směny.

2. KONCEPCE LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ VYVÁŽENOST HOSPODÁŘSKÝCH                         
A OSTATNÍCH FUNKCÍ LESA

Zajišťování trvalé vyváženosti hospodářské a ostatních funkcí lesa v lesnickém hospodaření 
LČR je nutným, ale  nikdy nekončícím a nikoliv bezproblémovým procesem. I v budoucnosti 
půjde o konflikty mezi rozšířenou představou, že ekologické  aktivity mají mít ve státních lesích 
volnější prostor než u jiných vlastníků, a zodpovědností lesníků LČR za hospodářské funkce 
lesů.

3. OBCHODNÍ MODEL PRO SPRÁVU STÁTNÍHO LESA

Současný obchodní model je výhodný pro LČR i celý LDK. Zajišťuje trvalou vysokou 
tvorbu finančních prostředků pro plnění všech svěřených lesnických funkcí a umožňuje podniku 
významně přispívat ze svého zisku do státního rozpočtu. Rozšiřuje a posiluje  konkurenční 
prostředí na trhu dříví a tím  současně zajišťuje ochranu a podporu tržního prostředí celého                
LDK  ČR. 
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Ing. Pavel Draštík

Česká lesnická společnost, z. s..

1. STANOVISKO K PRIVATIZACI STÁTNÍCH LESŮ

ČLS v úvodu jasně deklaruje, že odpovědi na dané otázky bere spíše jako příspěvek do diskuse, neboť 
všechna rozhodnutí v položených otázkách jsou v gesci zřizovatele a v některých v plné odpovědnosti 
ředitele státního podniku.

Tuto otázku bych si dovolil rozdělit do dvou okruhů. V první řadě je to celková privatizace státních lesů,                 
s kterou rozhodně nesouhlasíme. Každé území, oblast či stát má k dispozici určité přírodní bohatství, 
někde jsou to ropná pole, někde nerostné bohatství v podobě dostupných a těžitelných rud, někde mají 
příhodné klimatické podmínky pro rozvoj subtropického zemědělství a Česká republika má svá „ropná 
pole“ v podobě lesů a přírodního bohatství v něm se nacházející. 

Druhá část dané otázky je částečná „privatizace (arondace)“ lesních pozemků včetně lesních porostů. 
Tady bychom byli pro otevření věcné a odborné diskuse. Odlehlé a odloučené lesní a ostatní pozemky               
v právu hospodaření státních lesů by bylo z pohledu nákladnosti jejich správy oddělit a transparentním 
způsobem je prodat či vyměnit za jiné příhodnější lesní pozemky. Ta vsuvka odborné a věcné je myšlena 
správně, protože diskuse zda vyměnit či prodat 100 hektarový komplex lesa ležící mnoho kilometrů od 
jádrové části spravované LČR je vždy předmětem rozsáhlých diskusí neodborníků a „nelesníků“ ryze na 
politické úrovni, kdy směna za jednotlivé porosty, které zcelují a soustřeďují majetek spravovaný 
podnikem, ztrácí věcnou argumentaci. Byli jsme toho již několikráte svědky, kdy veřejnosti toto bylo takto 
předloženo, kdy jí bylo sděleno, že vyměnit komplex lesa za jednotlivé porosty nelze. Znovu zdůrazňuji, 
že platí to, co výše popsáno bylo, takže bývalé kauzy tímto nechci komentovat a mít ambici posuzovat 
jejich správnost. To bylo uvedeno pouze pro ukázku nevěcné a neodborné argumentace. Takže na druhou 
část otázky, říkám ano smysluplné a účelně vedené arondaci státních lesních pozemků.  

2. KONCEPCE LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ VYVÁŽENOST HOSPODÁŘSKÝCH                         
A OSTATNÍCH FUNKCÍ LESA

Pokud se mohu vyjádřit ke koncepci lesnického hospodaření, tak pouze deklaratorně, za celou dobu 
hospodaření podniku na jím spravovaných pozemcích nedošlo a nedochází ke změně podstaty, kvůli 
které byl podnik založen, což je řádné, plné a rozvíjející se obhospodařování státního lesa bez nároků na 
podporu ze státních prostředků či státního rozpočtu. Určitě si tady všichni můžeme přiznat výjimky 
potvrzujících pravidlo a dokážeme vyjmenovat řadu drobných dílčích místních či regionálních pochybení 
při správě státního lesního majetku, nebo určitých nárokových podpor vázaných na hektar lesa. To nejsou 
záležitosti systémových pochybení, jedná se spíše o selhání jedince, v prvním případě a to druhé je 
neustále se měnící a nestabilizovaný systém podpor činností v lesním hospodářství. Koncepci lesnického 
hospodaření považujeme za dobrou.

Pokud se budeme věcně bavit a jednat o vyváženosti lesnického hospodaření a ostatních funkcí lesa, tak 
zde máme problémů mnoho. Některé mnohdy oba dva státní podniky, ani nemohou výrazně ovlivnit. 
Říkáme, že lesnictví stojí na třech základních pilířích. Jsou to  environmentální, sociální a ekonomický. 
Když vezmeme kolik procent lesních porostů je dotčeno určitým způsobem omezeními ze strany orgánů 
životního prostředí, tak se budeme blížit skoro stoprocentnímu podílu. Je to dáno tím, že některá území 
spravovaná státními podniky jsou dotčena v násobných vrstvách. Tento nepoměr vůči ostatním pilířům je 
zjevný, a pokud budeme ctít pravidlo rovnovážného stavu v přírodě, tak je to zřejmě na jejich úkor. To ale 
způsobuje v současné době již velké problémy v pilíři sociálním a do budoucna nás čekají velké problémy 
v pilíři ekonomickém. Rozhodnutí orgánů životního prostředí a politický tlak nepolitických 
fundamentálních ekologických neziskových uskupení způsobuje jednoznačně poškození vyváženosti 
hospodářských a ostatních funkcí lesa. Dříve jsem předeslal, že toto není věcí předpokládaného 
obhospodařování lesa státními podniky, tak jak to naši předchůdci v mnoha generacích před námi dělali               
a je nám dnes tvrzeno neodbornou veřejností, že špatně. Přitom všechny lesní ekosystém máme dnes tak 
cenné, že je musíme různými stupni ochrany přírody chránit, zvláště pak před lesníky, jak nám tvrdí 
některé NNO. Také v tomto cítíme velký rozpor a pocit křivdy, proti tomuto je na čase se důrazně ozvat. 
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3. OBCHODNÍ MODEL PRO SPRÁVU STÁTNÍHO LESA

Tady je otázka zřejmě mířena pouze na správu státního lesa a obchod se dřívím v působnosti podniku 
LČR, proto správu státních lesních majetků v působnosti ostatních ministerstev obrany, školství                      
a životního prostředí ponechám stranou. ČLS velmi aktivně a odpovědně přistupovala a přistupuje                
k diskusním otázkám o správě a způsobu hospodaření ve smluvních vztazích neboli zakázkách podniku 
LČR. V dobách, kdy byla připravována Dřevěná kniha MZe, jsme se tohoto aktivně zúčastnili. Spoustu 
názorů a připomínek jsem pak musel v rámci naší společnosti obhajovat a naší členskou základnu o jejich 
vhodnosti, přiměřenosti a ekonomické výhodnosti přesvědčovat. Určitě se nepodařilo přesvědčit 
všechny, ale většinový názor jsem obhájil. Takže dnes používaný senátní systém, dlouhodobý smluvní 
vztah na bázi komplexní zakázky, tolik diskutovaný obchodní vztah na lokalitě „při pni“, to vše jsou 
podmínky pro obchodní model, se kterým souhlasíme. Každé vedení má mít právo na možnost obchodní 
modely rozšiřovat, případně upravovat z pohledu situace trhu se surovým dřívím v rámci regionu střední 
Evropy. Jedinou věcí, o které se nám nepodařilo přesvědčit své kolegy u kulatých stolů, byla určitá 
záchranná brzda pro trh se surovým dřívím v rámci ČR. Snažili jsme se najít podporu pro „ zajišťovací 
objem“ v rámci smluvního vztahu na SÚJ podniku. Tento jsme prosazovali na základě historické 
zkušenosti z roku 2008, kdy dozníval z pohledu obchodu se surovým dřívím Kyrill a naplno nás zasáhla 
Ema s Ivanem. Nicméně v té kritické době počátku roku 2008, kdy k nám ještě naplno dolehla americká 
hypoteční krize, se podobný nástroj v rukou státního podniku stal velkou pomocí pro lesnictví v ČR. Znovu 
zdůrazňuji, nikdy to nebylo myšleno ve smyslu ovlivňování tržního prostředí se surovým dřívím u nás. 
Takže za sebe říkám dlouhodobá komplexní zakázka při pni včetně dobře nastavené a fungující indexace 
surového dříví, ale to jsem již otevřel problém, který dlouhodobě také není řešen a říkám na rovinu, že to 
není vinou ani jednoho ze státních podniků a v žádném případě nemá podíl na neřešení tohoto stavu 
ČSÚ. Co říci závěrem, bez dobře fungující indexace, nemůže být dlouhodobá zakázka v tržním prostředí 
udržitelná a pokud se vrátíme ke krátkodobým ročním tendrům, tak situace na trhu práce je v současné 
době tak špatná, že toto bude to poslední, co ve venkovském prostředí odradí pracovat lidi v lesnictví.      
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Ing. Petr Jelínek

Asociace Lesnických a dřevařských podniků

1. STANOVISKO K PRIVATIZACI STÁTNÍCH LESŮ

Ano, za určitých podmínek si dokážeme představit privatizaci lesů hospodářských. Podmínky by musely 
být diskutovány s odbornou veřejností s využitím zkušeností ze zahraničí a zkušeností z privatizace 
zemědělských pozemků.

2. KONCEPCE LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ VYVÁŽENOST HOSPODÁŘSKÝCH                         
A OSTATNÍCH FUNKCÍ LESA

V rámci koncepce je nutné podpořit hospodářské využití lesa, zajistit zdroj trvale udržitelné suroviny pro 
zpracování dříví v ČR v kombinaci s využitím ostatních funkcí lesa (rekreační, ochranářská,…)

3. OBCHODNÍ MODEL PRO SPRÁVU STÁTNÍHO LESA

Za podnikatelskou stranu podporujeme komplexní dodávku pěstebních a těžebních činností s prodejem 
dříví na pni smluvnímu partnerovi na období 5 let. Stát v pozici výrazného dominanta na trhu by neměl 
podnikat. Konkuroval by tak přímo privátním subjektům, o jejichž bytí či nebytí rozhoduje jako zadavatel 
veřejných zakázek.



29

 ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s. 
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

9. 11. 2017, Hradec Králové, Nové Adalbertinum

XX. SNĚM LESNÍKŮ - 25 let od transformace a založení LČR

Mgr. Patrik Mlynář

Ministerstvo zemědělství

1. STANOVISKO K PRIVATIZACI STÁTNÍCH LESŮ

V současné době není žádná forma privatizace státních lesů „na pořadu dne“.

Dosluhující vláda se v rámci své koaliční smlouvy snažila prosadit do lesního zákona výslovné ustanovení 
o nezcizitelnosti státních lesů; návrh stručné novely lesního zákona, který připravilo a předložilo 
Ministerstvo zemědělství, již minulá Poslanecká sněmovna nestihla projednat.

Pokud je mi známo, žádná z politických stran neměla ve svých volebních programech pro nedávné volby 
žádné ustanovení o případné privatizaci státních lesů.   

2. KONCEPCE LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ VYVÁŽENOST HOSPODÁŘSKÝCH                         
A OSTATNÍCH FUNKCÍ LESA

Koncepce lesního hospodářství vychází zejména z Národního lesnického programu na období do roku 
2013 (NLP II), který byl schválen vládou v roce 2008 a je stále platným dokumentem. Pokud jde                   
o ekonomicky, sociálně a environmentálně orientovaná opatření v lesním hospodářství, odvolává se na 
něj i Strategie rezortu Ministerstva zemědělství ČR s výhledem do roku 2030. Jako nástroj trvale 
udržitelného obhospodařování lesů jej vnímá Státní politika životního prostředí České republiky 
2012–2020.

Klíčovým koncepčním dokumentem je zmíněná Strategie rezortu Ministerstva zemědělství ČR                      
s výhledem do roku 2030 schválená vládou v roce 2016. Hlavní strategickou prioritou je vytvoření 
podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti celého hodnotového řetězce 
založeného na lesním hospodářství. Dále je to podpora domácího využívání a spotřeby dřeva a vytvoření 
předpokladů pro optimální poskytování ekosystémových služeb lesa a zajištění trvalosti plnění funkcí 
lesů v podmínkách změn klimatu.

Podnik Lesy České republiky, s. p. při svém hospodaření dále vychází z Koncepce strategického rozvoje 
podniku Lesy České republiky, s. p. pro období lest 2015-2019 a ze svého Programu trvale udržitelného 
hospodaření v lesích.

Vyváženost produkčních a ostatních, tedy mimoprodukčních funkcí lesů je nejen cílem, ale                                     
i předpokladem pro to, aby mohly lesy plnit své celospolečenské poslání. Proto by mělo být prvořadým 
zájmem každého vlastníka lesa, aby hospodařením ve svém lese zvyšoval jeho stabilitu, odolnost                         
a schopnost udržovat biologickou rozmanitost lesního prostředí. 

Ministerstvo zemědělství vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byly vytvořeny předpoklady pro dosažení 
těchto cílů.  

3. OBCHODNÍ MODEL PRO SPRÁVU STÁTNÍHO LESA

Obchodní model státního podniku Lesy České republiky je nyní konfrontován zejména s extrémními 
podmínkami probíhající kůrovcové kalamity. Prvořadým cílem zvládnutí mimořádného rozsahu kalamity      
v lesích v České republice je nezbytnost poškozenou dřevní hmotu urychleně zpracovat tak, aby 
nedocházelo k dalšímu šíření škůdců. Vlastník lesa však mnohdy stojí před téměř neřešitelným 
problémem, kdy musí splnit zákonnou povinnost přednostně zpracovat tzv. nahodilou těžbu, současně 
však již nejsou k dispozici zpracovatelské kapacity. To se samozřejmě týká i podniku Lesy České 
republiky, s. p. 

V rámci smluvního systému státního podniku došlo k situaci, kdy ekonomické parametry aktuálně 
platných Smluv o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví v důsledku zhroucení trhu               
s dřívím již neodpovídají reálnému stavu. Hrozilo reálné nebezpečí kolapsu těchto smluv, který by vedle 
nezajištění potřebných činností přinesl i dopady v oblasti sociální. Stávající situaci lze bez nadsázky 
označit za krizovou, a to všech souvislostech. 

Za této situace je prvořadým úkolem podniku Lesy České republiky, s. p. přijmout opatření ke zreálnění 
ekonomických parametrů aktuálně platných Smluv o provádění komplexních činností a o prodeji dříví,        
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a to zásadně prostřednictvím transparentní veřejné soutěže realizované v souladu se Zákonem               
o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. v platném znění. Prvním krokem byla nabídka podniku Lesy 
České republiky, s. p., smluvním partnerům ukončit stávající smlouvy dohodou a na dotčených SÚJ znovu 
vyhlásit zadávací řízení. Případný negativní finanční dopad do tržeb státního podniku pokryje tento ze 
svých interních zdrojů. Cílem je zabezpečit sociální smír a vyváženost ekonomických parametrů 
smluvního vztahu a posílit tak schopnost sektoru promptně zpracovávat prioritní těžby.

Ve střednědobém horizontu je jedním z možných opatření k zajištění včasného zpracovávání nahodilých 
těžeb, především pro jakékoli budoucí kalamitní situace, posílení vlastních zpracovatelských kapacit 
podniku Lesy České republiky, s. p. a posílení související infrastruktury (např. mokré skládky).
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JUDr. Jaroslava Nestěrová

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví lesního a vodního hospodářství                       
v České republice

Odborový svaz dřevo lesy voda hodnotí provedenou privatizaci státních lesů velmi negativně a to                      
s ohledem zejména na negativní dopady na zaměstnanost, především pak dělnických profesí. V tendrech 
vypisovaných LČR je hlavním kritériem cena. Kvůli konkurenci pak dochází k velkému tlaku na snižování 
mezd a výdělků pro živnostníky (OSVČ), kteří jsou na práce v lese najímáni.  Vypisované tendry vyhrávají 
pak velké firmy, které nemají své vlastní zaměstnance a mohou tak nabídnout lepší cenu. Zakázku pak 
realizují prostřednictvím subdodavatelů nebo přes několik subdodavatelů a velmi malá odměna pak 
zbývá pro lidi, kteří v lese skutečně pracují. Otázkou je také, v jakých podmínkách v lese pracují. Zda je, 
nebo spíše není dodržována bezpečnost práce a zda se používají předepsané ochranné pracovní 
pomůcky.

Postavení zaměstnanců v tomto odvětví za posledních 25 let se výrazně zhoršilo. Čeští zaměstnanci jsou 
nahrazováni zahraničními zaměstnanci, kteří mnohdy nemají předepsanou kvalifikaci na požadovanou 
práci. Zatímco v roce 1990 bylo v lesnictví zaměstnáno téměř 58 tisíc lidí, v roce 2000 jich bylo 32 tisíc                 
a v roce 2009 už jen 16 tisíc. Řada bývalých zaměstnanců se přesunula do kategorie OSVČ. 

Velmi negativně nahlížíme také na skutečnost, že se LČR úmyslně vzdaly systému ISO OHSAS 18001, 
kde se v základních článcích hlásili k závazku, že u LČR nebude pracovat firma, která nesplňuje základní 
požadavky BOZP. V zaměstnávání je stejný případ, kdy cca po roce 2003, se zcela z výběrových řízení 
vytratil požadavek stanoveného procenta vlastních zaměstnanců. Dále pak, LČR je státní podnik, který 
vyvíjí malou snahu na zastavení odlivu pracovníků z LH nebo na výchovu nových pracovníků.

 Z pohledu OS DLV lze hodnotit jen sociální rozměr hospodaření v lese – tj. zajištění důstojné obživy pro 
zaměstnance a místní obyvatele.  Důležité je pro zástupce zaměstnanců zachovávání pracovních míst              
a zaměstnanosti, a to jak u LČR, tak u jejich zákazníků – snaha o znovuzavedení povinnosti realizovat 
„vysoutěženou“ zakázku především prostřednictvím svých zaměstnanců a rozšiřování pracovních pozic  
v základním pracovněprávním vztahu. Dále pak je z našeho pohledu důležité, aby část ekonomických 
výnosů z hospodaření zůstávala v regionu (formou mezd pro zaměstnance a místní obyvatele).  
Nepodporujeme tedy maximální odvod zisků do státní kasy, ale požadujeme takový systém, který zajistí, 
aby státní lesy dokázaly (i v podmínkách hospodářské soutěže a tendrů) ohodnotit firmy, které 
zaměstnávají zaměstnance v pracovněprávním vztahu a místní obyvatele a za těmto za jejich práci dobře 
zaplatí.

Z perspektivy odborového svazu, odborové organizace je dobrý takový obchodní model, který podpoří                
či dosáhne výše zmíněného = zachování a rozšíření pracovních míst, důstojné platební a pracovní 
podmínky pro zaměstnance a místní obyvatele ČR.  Je zřejmé, že je třeba změnit podmínky výběru 
smluvních partnerů, kdy jediným kritériem nebude pouze cena. Práci v lese je pak potřeba realizovat 
prostřednictvím svých zaměstnanců – jak u LČR, tak u subdodavatelů, soutěžitelů. A zároveň tak, aby 
byly dodrženy zákonné normy (současně s tím, aby je ctili i samotní smluvní partneři, aby toto sociální 
kritériu bylo do výběrových řízení legislativně zařazeno a následně důsledně kontrolováno, případně byly 
uplatňovány sankce při nedodržování smluvních a zákonných podmínek realizování zakázky). V rámci 
možností se LČR snaží současný stav změnit, ale LČR má velmi svázané ruce (zákon o zadávání 
veřejných zakázek, chování smluvních partnerů při samotných tendrech). To se snažíme společně řešit 
na zasedání tzv. Malé tripartity.

Negativně také cítíme, že LČR, jako majoritní vlastník lesních pozemků v ČR, je také vzorem pro vytváření 
systémů a koncepcí řízení u jiných i nově vznikajících subjektů (církevní lesy atd.). Není možné souhlasit, 
že systém vznikl u dodavatelů služeb pro LČR a státní podnik za toto nemůže (jak často slýcháme). Státní 
podnik toto umožnil, nastavil k tomuto stavu podmínky a plně jej toleruje. 

1. STANOVISKO K PRIVATIZACI STÁTNÍCH LESŮ

2. KONCEPCE LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ VYVÁŽENOST HOSPODÁŘSKÝCH                         
A OSTATNÍCH FUNKCÍ LESA

3. OBCHODNÍ MODEL PRO SPRÁVU STÁTNÍHO LESA
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doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze

Privatizaci státních lesů nepovažuji v současné době ani v blízké budoucnosti za reálnou a osobně bych              
ji ani nepodpořil. Státní vlastnictví má nepochybně svoje rizika, např. v neuvážených a netržních zásazích 
politické sféry, v klientelistickém obsazování funkcí, v bezbřehých požadavcích na dominanci 
neprodukčních funkcí atd. Nicméně státní vlastnictví lesa má tak silné rysy veřejného statku, že v zájmu 
jeho využití celou společností se vyplatí tato rizika snášet a trpělivě s nimi bojovat. Dalším důvodem je 
možná forma takové privatizace. Měla by to být tržní transparentní forma a pak přichází v úvahu veřejná 
dražba nebo soutěž nebo převod do akciové společnosti s následným prodejem akcií na burze. Všechny 
tyto formy vyžadují kapitálově silné uchazeče. Když uvážíme, kolik osob s politickým vlivem v ČR 
nahromadilo majetek okolo 100 i více mld. Kč, často za velmi nejasného původu těchto peněz, považoval 
bych použití tohoto druhu kapitálu k výprodeji státního majetku za velmi nemravné.

Vyváženost hospodářských a ostatních funkcí považuji za trochu zveličený problém. Tato vyváženost je 
dána zákonem o lesích, který je v tomto směru jeden z nejpřísnějších nejenom v Evropě. Nemůžeme také 
zapomínat na známou „teorii úplavu“, která říká, že správně obhospodařovaný les plní samovolně              
i většinu ostatních funkcí, především ekologických. Co se týká funkcí rekreačních, ty jsou dostatečně 
umožněny zákonným právem obecného užívání, což není ve všech zemích samozřejmostí. Tím mám na 
mysli funkce, které nevyžadují žádné podstatné náklady jako např. úpravu cestní infrastruktury apod. 
Pokud by společenské aktivity takové úpravy a náklady vyžadovaly, musí být zahrnuty do činnosti podniku 
v případě státu, v případě privátního vlastnictví na ně musí stát nebo občan přispět, stejně jako na většinu 
ostatních rekreačních aktivit.

Pokud je obchodním modelem myšlen způsob a forma zajištění hospodářských a obchodních činností, 
jsem přesvědčen, že správnou cestou je další rozvoj dodavatelský způsob zajištění většiny prací 
(outsourcing) s využitím privátní podnikatelské sféry. Tento způsob považuji za nejefektivnější a také za 
způsob, který poskytuje personálu prostor pro odbornou lesnickou činnost. Máme-li na mysli právní formu 
subjektu spravujícího státní les, mnoho možností nemáme. V úvahu připadá současná forma státního 
podniku nebo akciová společnost, kterou vlastní stát. Umím si představit obě formy, ale rozdíly nejsou až 
tak zásadní aby stálo za to současnou formu státního podniku měnit.

1. STANOVISKO K PRIVATIZACI STÁTNÍCH LESŮ

2. KONCEPCE LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ VYVÁŽENOST HOSPODÁŘSKÝCH                         
A OSTATNÍCH FUNKCÍ LESA

3. OBCHODNÍ MODEL PRO SPRÁVU STÁTNÍHO LESA
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Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

Lesy České republiky, s. p.

Les je nedílnou součástí naší kulturní krajiny a jeho význam je z pohledu plnění všech jeho funkcí 
nedocenitelný. Prakticky tak ani není možné stanovit objektivní cenu, za kterou by mohl být v odvážných 
úvahách některých volnomyšlenkářů či dobrodruhů privatizován.

Les poskytuje samovolně řadu mimoprodukčních funkcí, na což nelze v žádné koncepci rezignovat, 
stejně jako nelze rezignovat na jeho hospodářskou roli (jakožto producenta jedinečné a obnovitelné 
suroviny, čili dřeva). Krédem podniku je trvalá udržitelnost hospodaření. V tom je prakticky skryto vše 
podstatné. Trvale existujícím lesem může být jen takové společenstvo, které je dostatečně odolné vůči 
škůdcům, abiotickým vlivům a změnám klimatu. Našim cílem je proto pěstování vitálního lesa, který bude 
schopen vedle produkce dřevní hmoty (což je nezbytná součást hospodaření poskytující tolik potřebné 
prostředky pro obnovu, výchovu a ochranu tohoto statku) přirozeně poskytovat rovněž i ostatní                        
zv. mimoprodukční užitky (produkce kyslíku, vázání uhlíku, rekreace, ochrana vody a půdy, zmírňování 
klimatických změn apod.).

Lesnictví stálo v devadesátých létech na počátku nové cesty a zejména před úkolem jak přejít na tržní 
způsob hospodaření. Otázkou pochopitelně je, jaký model měl být zvolen pro obhospodařování státního 
lesa. Osobně se domnívám, že oddělení odborné správy majetku od výkonu podnikatelských činností byl 
v dané době (pro mnohé možná stále je) poněkud revoluční krok a přijaté řešení je svým způsobem 
unikátní. Dovolím si tvrdit, že dnes již 25 letá historie podniku potvrdila životaschopnost zvoleného řešení. 
Tento přístup umožnil, aby se část kapacity tehdejších lesních závodů věnovala problematice odborné 
správy státního majetku a část pak výkonu podnikatelských aktivit respektive došlo k tomu, že se obě 
nově vzniklé části silně profesionalizovaly – tzn., maximálně se přizpůsobily svému postavení na trhu. 
Zásadní potřebou bylo nalézt řešení pro nastavení smluvního rámce (zejména z pohledu volby smluvních 
partnerů a pak ve vztahu k ekonomickému ukotvení spolupráce). V průběhu prvních několika let k tomuto 
byly využívány kalkulační nástroje s cílem nastavení objektivních tržních kritérií v rámci probíhajících 
bilaterálních jednání. Tento systém částečně konzervoval existující smluvní vztahy a postupem času se 
ukázala zejména otázka jejich navazování (volba vhodného obchodního partnera) jako kritická respektive 
v budoucnu již stěží v daných intencích (zvyklostech) udržitelná a podnik přistoupil ke koncepci zadávání 
veřejných zakázek formou otevřených veřejných soutěží.

Každý obchodní model má své výhody a nevýhody a to nejen obecně, ale i ve vztahu k velikosti majetku. 
Nespornou výhodou aktuálně provozovaného obchodního modelu státním podnikem Lesy ČR je jeho 
efektivnost a současně jeho protikorupční charakter. Podnik současně investuje nemalé prostředky a úsilí 
do rozvoje profesních schopností svých zaměstnanců, což se rovněž pozitivně promítá ve vysoké 
odborné úrovni hospodaření (je to dáno mimo jiné i tím, že se zaměstnanci podniku mohou soustředit na 
výkon odborné správy majetku). Nevýhodou, kterou aktuálně registrujeme, je jistá nepružnost reagovat 
na okamžité potřeby trhu či lesa, což je ovšem zejména způsobeno pozicí podniku jako veřejného 
zadavatele a dikcí Zákona o zadávání veřejných zakázek. Případným potížím se snažíme předcházet 
důsledným projektováním lesnických činností, vhodně nastaveným smluvním a soutěžním rámcem a 
vyčleněním části aktivit mimo komplexní smlouvy s cílem vytvoření určitého prostoru pro reakci na 
neočekávané situace. Negativním důsledkem konkurenčního boje v rámci veřejných soutěží o lesnické 
zakázky je následná neschopnost našich smluvních partnerů zajistit adekvátní pracovní podmínky pro 
své zaměstnance či spolupracující OSVČ a mnohdy také snaha o jisté ústupky v oblasti kvality 
prováděných služeb. Cílem podniku je kultivovat soutěžní prostředí, což prakticky lze pouze vytvořením 
korektních smluvních vztahů a následnou důslednou kontrolou jejich oboustranného naplňování. Mimo to 
usilujeme o průběžné zlepšování kvality smluvních vztahů prostřednictvím procesu jejich hodnocení. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu majetku i k jasným přínosům stávajícího obchodního modelu preferuji 
jeho další rozvoj.
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Ing. Josef Vojáček

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

1. STANOVISKO K PRIVATIZACI STÁTNÍCH LESŮ

Vyjdeme-li jen v otázce majetkové z historického vývoje a aktuálního stavu vlastnické struktury držby lesů 
v ČR jsem toho názoru, že výměru státních lesů není nutné formou privatizace zmenšovat, avšak ani 
jakkoliv rozšiřovat. Jsem odpůrcem státních akvizic privátních lesních majetků, v zahraničí pak zvláště.  
Státní lesy nemají být konkurentem privátního sektoru a to jak na trhu nemovitostí, tak na trhu lesnických 
služeb.

Výjimkou z uvedeného názoru mohou být jen drobné prodeje či směny izolovaných lesních pozemků                   
a nákupy či směny pozemků vklíněných do kompaktních lesních celků ve vlastnictví státu za účelem jejich 
arondace. Dále pak narovnání vlastnictví mezi jednotlivými účelovými státními lesními hospodáři, kdy se 
tato držba za uplynulých 25 let mnohdy nelogicky prolnula.

Privatizaci některého ze státních podniků formou transformace na nějaký druh obchodní korporace                   
a možné postupné snižování státního podílu považuji za nevhodné vzhledem k menší míře kontroly nad 
takovou společností oproti nástrojům novelizovaného zákona o státním podniku. Nezanedbatelným 
faktorem je pak nutná orientace takto vzniklého subjektu směrem k hospodářské výkonnosti.

2. KONCEPCE LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ VYVÁŽENOST HOSPODÁŘSKÝCH                         
A OSTATNÍCH FUNKCÍ LESA

Doslova stačí udržovat vyváženost. Stále je možné sledovat pokusy směřující k upřednostnění některé 
specifické funkce hospodaření v lesích, zejména v předvolebních obdobích je toto předhánění se velmi 
populární. V určitých obdobích je kladen důraz na hospodářskou funkci (ještě hůře výhradně 
ekonomickou, měřenou dosaženým ziskem), který následně přechází k preferování funkce ekologické              
a následně opět sociální. Princip je ale od začátku dán a stačí jej jen dodržovat a udržovat jednotlivé 
funkce v dlouhodobé rovnováze. Cíle soukromého i státního vlastníka jsou stejné, dlouhodobý vyrovnaný 
přiměřený výnos z majetku, kvalitní, stabilní a zdravý les, obhospodařovaný a spravovaný kvalifikovanými 
lidmi. Nemohu souhlasit s tezí, že plnohodnotné ekologické funkce lze dosáhnout jen spolu se státním 
vlastnictvím, stejně tak nemohou ve státních lesích pracovat zaměstnanci na základě nejnižší ceny 
veřejné zakázky, odměňováni minimální mzdou s cílem maximalizace krátkodobého a relativního zisku 
státu jako vlastníka. Je otázkou, je-li pak takový zisk z hlediska makroekonomického skutečně profitem.

3. OBCHODNÍ MODEL PRO SPRÁVU STÁTNÍHO LESA

Optimální je kombinace použití většího počtu dnes používaných modelů. V rámci hospodářského cyklu               
s sebou jednotlivé způsoby obhospodařování nesou výhody i nevýhody. Stejně jako při optimalizaci 
finančních a majetkových portfolií není při správě tak velkého majetku výhodné vsadit vše na jednu kartu. 
Tato taktika je výhodná pouze v krátkodobém horizontu. V delším časovém úseku se otáčí proti držiteli 
takovéto karty, obzvláště v prostředí striktně daných pravidel zakázek státních subjektů. Optimální 
rozložení jednotlivých nástrojů dokáže snížit rizika a případné ztráty a nevýhody jednoho způsobu 
vyrovnat výhodami a výnosy způsobu jiného. Tak jako při pádu cen akcií rostou výnosy z dluhopisů nebo 
komodit a naopak, při růstu na trhu dřevní hmoty jsou pro vlastníky lesů výhodnější jednorázové                
a krátkodobé obchodní modely, naopak při poklesu cen jsou z tohoto pohledu výhodnější dlouhodobější 
kontrakty dávající větší jistotu oběma stranám, jak v zajištění odbytu, tak v relativním zajištění výše cen.               
Z pohledu zpracovatelů pak v opačném gardu. Míra rizika musí být rovnoměrně rozložena, to použití 
indexu ve stávající podobě nezajišťuje. Stejně lze situaci kvalifikovat na straně zajištění výrobních 
kapacit, ať už v pěstební nebo těžební činnosti. Opět se mi jako nejvýhodnější pro stát jeví udržení 
kombinace vlastních a dodavatelských kapacit. V jakémkoliv zvoleném postupu je neoddiskutovatelnou 
zásadní premisou rovnost přístupu a pravidel a pevné nastavení systému, nejlépe státní lesnickou 
politikou. A následovat musí dlouhodobé udržení vytvořeného prostředí, bez zásadních změn, protože 
jakékoliv prudké točení kormidlem strategie v krátkodobém časovém horizontu způsobí neovladatelnost 
a  následný chaotický a neřízený pohyb z extrému do extrému.

Poznámka: všechna definovaná témata vydají sama o sobě na několik samostatných sborníků            
a seminářů, přidělený prostor umožňuje pouze velmi heslovitá sdělení bez nutného detailního 
kontextu.
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Ing. Vít Zgarba

Foresta SG, a. s.

Nositelé myšlenek o konstituci státního lesního majetku v období první pozemkové reformy uvažovali s 
velkým citem pro hospodářskou politiku. Ilustruje to citát z projevu Prof. Haši z listopadu 1927:

„Rozloha všech státních lesů, včetně lesů ochranných a chráněných, sotva smí daleko překročit 25% 
celkové výměry lesů, má-li být zachována možnost hospodářského soutěžení u majitelů soukromých bez 
obav z monopolizace.“

Současný podíl státu na vlastnictví lesa i produkci dříví prvorepublikové úvahy násobně převyšuje a 
legitimizuje potřebnou snahu o snížení vlivu státu na lesnicko-dřevařský trh. Jednou z forem může být 
privatizace části státního lesa. 

Jakkoli myšlenku profesora Haši ctím a jsem i přesvědčeným zastáncem principu, že privátní osoba má 
schopnost nakládat s vlastním majetkem efektivněji než osoba veřejná, nekloním se k privatizaci státních 
lesů, s výjimkou arondace. Důvodů je několik, z nichž lze uvést:

Pochybuji, že by vznikly majetkové struktury prospěšné našemu národu obecně či obyvatelstvu v 
dotčeném území

Pochybuji, že našemu státu může jakýkoliv privatizátor přinést adekvátní protihodnotu – libovolná suma 
peněz v jakékoli měně to rozhodně není

Povede-li vývoj legislativy k opatřením omezujícím výkon vlastnických práv směrem k újmám na 
ekonomickém výkonu lesa, je státní vlastnictví výhodou.

Namísto úvah, jak privatizovat státní les, považuji za mnohem naléhavější vyřešit, jak regulovat nakládání 
se státním lesním majetkem, aby nebylo deformováno tržní prostředí.

Půda a krajina odnepaměti představovala základní prostředí k naší obživě. Naše společnost, 
lehkomyslně žijící na nesplatitelný dluh, tento význam krajině přestává přisuzovat. Díky tomu se vnímání 
vyváženosti hospodářských a ostatních funkcí lesa postupně posouvá, úměrně tomu, jak nás opouští 
zájem o produkci a ekonomickou efektivnost. Jsem přesvědčen, že je to chyba.

Důležitější, než pouhý názor kohokoli je existence účinného mechanismu, který odhalí vůli obyvatelstva, 
kde se ona vyváženost nalézá. Legitimním mechanismem je pouze dlouhodobý legislativní proces. Ten 
má u nás ve vztahu k lesu solidní tradici. Tu má i schopnost státu prosadit legislativu do lesnické                 
praxe – máme institut LHP, lesního hospodáře i kvalifikovanou veřejnou správu. My všichni, kteří se cítíme 
povoláni k nakládání s lesem, jsme povinni odolat pokušení jednat nad rámec zákona. Přičemž 
imperativem je – obživa.

Česká republika se podobně jako všechny země bývalého východního bloku musí vypořádat s dominancí 
veřejné produkce dříví. Tento problém nemá žádná západní země, s výjimkou Francie. 

Prostředkem, jak regulovat dominanci státu je zajistit, aby státní struktura co nejméně ovlivňovala 
procesy v možné gesci privátu. Rozhraní mezi státem a privátem by tedy mělo být co nejblíže lesu. 
Koncepční úvahu spatřuji v posunu směrem k prodeji dříví na pni a nákupu služeb. „Stát nemá být 
konkurentem svých občanů.“

1. STANOVISKO K PRIVATIZACI STÁTNÍCH LESŮ

2. KONCEPCE LESNICKÉHO HOSPODAŘENÍ VYVÁŽENOST HOSPODÁŘSKÝCH                         
A OSTATNÍCH FUNKCÍ LESA

3. OBCHODNÍ MODEL PRO SPRÁVU STÁTNÍHO LESA



36
9. 11. 2017, Hradec Králové, Nové Adalbertinum

XX. SNĚM LESNÍKŮ - 25 let od transformace a založení LČR

 ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s. 
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!



20
17

CENA
Jiřího

Nováka

II. ROČNÍK CENY ING. JIŘÍHO NOVÁKA
ČLS jako garant udělení ceny, si dovoluje vyhlásit II. ročník Ceny Ing. Jiřího Nováka 
udělovanou ministrem zemědělství. Nominován na cenu může být kdokoliv, kdo uskutečnil 
výrazný počin dotýkající se lesnicko-dřevařského sektoru v období od minulého ročníku 
lesnického veletrhu Silva Regina, tudíž v letech 2016-2017.  

PODMÍNKY NOMINACE: 

TECHNICKÉ INFORMACE: 

·Skutková podstata oceněného počinu se musí uskutečnit v ČR vždy v období mezi 
veletrhy Silva Regina (2016-2018). 

·Oceněná osoba nemusí být státním příslušníkem ČR. 
·Výrazným počinem je myšleno široké spektrum činností dotýkajících se jednotlivých 

oborů v sektoru lesnictví, lesnicko-dřevařského sektoru a dalších lesnických aktivit                
v oblasti vydavatelské a ediční, vzdělávací a výzkumné, zájmové a spolkové činnosti 
dotýkající se lesa a jeho přírodního prostředí. 

·Nominaci může podat fyzická nebo právnická osoba, která podáním nominace zároveň 
stvrzuje, že nominovaný o svém navržení ví, a že s ním souhlasí. 

·Uzávěrka pro podávání návrhů je 15. 2. 2018. 
·Adresa pro zaslání nominací: Česká lesnická společnost, z. s., Novotného lávka 200/5, 

Praha 1, 110 00. Nominace je možné zaslat též e-mailem (naskenovaný podepsaný 
formulář) na adresu: cenaJN@cesles.cz. 

·Vyhlášení a předání Ceny ministrem zemědělství bude součástí slavnostního zahájení 
veletrhu Silva Regina 2018. 

·K ocenění náleží: grafický pamětní list, lovecký tesák a finanční prémie. 

   Partneři akce:   



1. vydání
© 2017, Česká lesnická společnost, z. s.

ISBN 978-80-02-02762-1

Grafické zpracování a tisk: ROSTA s.r.o, Brno


