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1. Úvod 

Předložená závěrečná zpráva k řešenému výzkumnému projektu Grantové služby Lesů České 

republiky s názvem „Analýza podmínek hospodaření a ekonomických výsledků organizací státních lesů 

v regionu střední Evropy a návrh metodiky benchmarkingu“ je materiálem, který shrnuje dosažené 

výsledky při shromažďování údajů z veřejně dostupných zdrojů pro řešení úkolu.  

 

Zpráva je rozčleněna do tří částí. V první části jsou prezentovány charakteristiky jednotlivých subjektů 

a jednotlivé subjekty jsou analyzovány podle zájmových okruhů ve smyslu zadání výzkumného úkolu. 

 

Druhá část práce je částí analytickou. V této části práce jsou formou tabulek a grafických vyjádření 

s komentáři jak k metodice jejich zjišťování, tak k výsledkům analyzovány jednotlivé charakteristiky, 

které jsou následně ještě rozpracovány v navazující, třetí částí práce. Veškeré finanční údaje uváděné 

v této části práce na rozdíl od první části práce, kde byly uváděny v národních měnách (pro ČR a 

Polsko), byly zde převedeny a přepočítány na eura a dále komparovány v této měnové jednotce. 

 

Třetí část práce tvoří návrh metodiky benchmarkingu. Tento návrh vychází z dat a údajů získaných 

v první a druhé části práce na základě analýzy podmínek hospodaření a ekonomických výsledků. Data 

byla v souladu se zadáním získávána jako údaje z tzv. otevřených zdrojů (statistických přehledů, 

výročních zpráv a údajů prezentovaných v publikacích anebo na webových stránkách) jednotlivých 

organizací. Pro některá zpřesnění anebo tam, kde nebyly uváděny (např. u VLS anebo NP Podyjí ve 

výročních zprávách ani jiných oficiálních dokumentech) byly doplněny údaje poskytnuté na naše 

vyžádání přímo těmito subjekty. 
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a. Základní charakteristiky lesní produkce České republiky ve srovnání 

s vybranými zeměmi  

Většina lesů v zemích střední Evropy je po lesnické stránce výsledkem téměř 3 století trvající realizace 

jednotných principů trvalé a vyrovnané produkce dříví prostřednictvím pasečného lesa. 

Jejich nynější organizační a ekonomické uspořádání je diferencované v závislosti na často 

komplikovaném politicko-hospodářském vývoji jednotlivých států v dávné i relativně nedávné minulosti 

a současnosti. V tomto vývoji měly a dosud mají významnou úlohu lesy ve vlastnictví státu. 

 

K zobrazení významné shody lesního hospodářství České republiky se zeměmi s tradičně vyspělým a 

našemu pojetí blízkým lesnictvím bylo zvoleno srovnání se Spolkovou republikou Německo, Rakouskou 

republikou, Slovenskou republikou a Polskem, a to prostřednictvím následujícího souboru ukazatelů pro 

orientační představu o základních podmínkách, které vymezují a v zásadě určují možnosti a postavení 

jednotlivých subjektů, které jsou v rámci řešení projektu analyzovány. 

 

Tabulka č. 1 Podíl hlavních kategorií vlastnictví na celkové rozloze a dřevní produkci lesů 

stát vlastnictví 

soukromé  společenstva územní celky státní organizace celkem 

% podíl 

Česká 

republika 

19 8 17 56 100 

Slovenská 

republika 

13 

 

20 9 

 

40 100* 

Polská 

republika 

19 

 

1 - 80 100 

Spolková 

republika 

Německo 

48 19 29 4 100 

Rakouská 

republika 

54 31 - 15 100 

*na Slovensku je 18 % výměry lesních pozemků bez určených (známých) vlastníků 

Zdroj informací: vyžádané informace ÚHÚL  
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Tabulka č. 2 Vybrané produkční charakteristiky k lesům 

stát porostní zásoba* porostní přírůsty těžba 2018 

 mil. m3 m3/ha mil. m3 m3/ha mil. m3 m3/ha 

Česká 

republika 

791 297 18,0 6,7 25,7 9,5 

Slovenská 

republika 

532 274 12,0 6,2 9,9 4,9 

Polská 

republika 

2 540 269 35 3,7 42,7** 4,7 

Spolková 

republika 

Německo 

3 492 320 121,6  11,2  76 7 

Rakouská 

republika 

1 121 299 29,7 8,9 26,2 7,8 

Zdroj: * State of Europe´s Forests 2015, PL – Zpráva o stavu lesa 2018, **těžba v roce 2017 

 

Tabulka č. 3 Druhová dřevinná skladba lesa 

stát zastoupení hlavních dřevin v % porostní plochy 

Smrk bor jehl.celkem buk dub list.celkem 

Česká 

republika 

44,1 9,8 58,9 10,3 7,9 41,1 

Slovenská 

republika 

27 7 43 30 14 47 

Polská 

republika 

6 60 69 7,5 8,4 31 

Spolková 

republika 

Německo 

25 22 57 15 10 43 

Rakouská 

republika 

59,7 5 71,6 10,2 1,8 28,4 

Zdroj informací: vyžádané informace ÚHÚL 
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Tabulka č. 4 Průměrný porostní věk v letech (rok) ve vybraných zemích 

průměrný porostní věk  

Česká republika 65 

Slovenská republika 71 

Polská republika 56 

Spolková republika Německo 77 

Rakouská republika 61 

PL-zdroj: Inventarizace lesů NFI (2010-2014) 

SK-zdroj: Zelená správa: v letech 2017-2019 70,8 roků 

Zdroj informací: vyžádané informace ÚHÚL 

 

V České republice více než dvacet let probíhá změna druhové skladby lesa ve prospěch redukce podílu 

smrku, a to tempem shodným s SRN a Rakouskem. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že podíl 

přirozené obnovy činí dlouhodobě 85 %. Stát významně finančně přispívá zemím (Land) na náklady 

obhospodařování jejich lesů částkou 150 EUR/ha. U lesů ostatních vlastníků je příspěvek významně 

nižší – jen 4 až 9 EUR. 

 

 

b. Certifikace hospodaření v lesích – společná východiska 

 

Údaje o celkové rozloze certifikovaného území systémem FSC u jednotlivých lesních majetků byly 

získány z jednotlivých dostupných zpráv z FSC auditů hospodaření v lesích uveřejněných na webu FSC 

International (FSC, 2020) – vzaty v úvahu byly údaje týkající se „Forest Area“. Časový rámec byl 

určován jednotlivými kalendářními daty realizace FSC auditů, které byly zařazeny do příslušných let 

sledovaného období. V případě nedostupnosti zpráv potom obdobím platnosti certifikátu hospodaření 

v lesích FSC. V případě podniku státních lesů Slovenské republiky byly tyto údaje konfrontovány s údaji 

ve výročních zprávách podniku Lesy Slovenské republiky (Lesy SR, 2020). 

 

V případě systému certifikace lesů PEFC byly údaje u jednotlivých lesních majetků čerpány 

z příslušných výročních zpráv lesních podniků – zde byly údaje veřejně dostupné pouze pro státní 

podniky Lesy České republiky (Lesy ČR, 2020a) a Lesy Slovenské republiky (Lesy SR, 2020). V rámci 

České republiky byl využit informační registr PEFC Česká republika (PEFC ČR, 2020). Web PEFC 

International (PEFC, 2020a) nezveřejňuje u certifikovaných subjektů informace o ploše certifikovaných 

lesů konkrétních lesních majetků. 

 

Zjištění celkové rozlohy certifikovaných lesů podle jednotlivých států a systémů certifikace není problém. 

Údaje jsou dostupné jak na webu FSC International (FSC, 2015 až 2019), tak na webu PEFC 
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International (PEFC, 2016 až 2020b). Dále uvedené údaje se vztahují k prosinci daného roku, v případě 

systému PEFC je to vždy k 31. 12. daného roku. 

 

Docílit přesných údajů o celkové ploše certifikovaných lesů u jednotlivých lesních majetků je 

problematické. Důvodem může být neznalost přesného kalendářního data, ke kterému se informace 

vztahuje a riziko, že u různých zdrojů informací není důsledně rozlišováno mezi celkovou certifikovanou 

plochou (Total Certified Area) a např. celkovou plochou lesa zahrnutou do certifikace (Total Forest Area 

in Scope of Certificate). 

 

Dvojitá certifikace – PEFC a FSC 

Zajímavým fenoménem je tzv. dvojitá certifikace (Double Certification), kdy les jednoho vlastníka je 

certifikován systémem PEFC a FSC, přičemž plocha certifikovaná oběma systémy nemusí být u jednoho 

vlastníka lesa stejná. Různí vlastníci a správci lesů v různých částech světa se rozhodli používat 

certifikaci FSC a PEFC pro své spravované jednotky lesů, aby poskytli důkazy o svých udržitelných 

postupech obhospodařování lesů. Statisticky to znamená, že jejich příslušná certifikovaná plocha lesů 

se objeví ve statistikách PEFC a FSC. To představuje výzvu pro výpočet celkové certifikované plochy v 

několika zemích a celkové globální certifikované oblasti: sčítání lesních území certifikovaných FSC a 

PEFC vede k nadhodnoceným výsledkům. Aby se tento problém vyřešil, PEFC a FSC se v roce 2016 

rozhodly poskytnout vzájemně odsouhlasené odhady pro celkovou globální certifikovanou oblast. 

Odhady se zveřejňují každoročně od uvedeného roku, přičemž v období 2017-2019 se údaje vztahují 

k polovině daného roku. Níže uvedený tabulkový přehled (Tab. 6) odráží situaci za období let 2016-

2019 (PEFC, 2020c). 

 

Tabulka č. 5 Dvojitá certifikace-PEFC a FSC v ha 

Země XII/2016 VI/2017 VI/2018 VI/2019 

Česká republika 50 751 50 751 51 792 62 334 

Slovenská republika 9 000 88 098 87 349 130 398 

Polská republika 6 870 607 6 917 105 6 923 784 6 738 985 

Spolková republika 

Německo 

893 111 895 682 972 369 1 123 187 

Rakouská republika Údaje nebyly publikovány 

Zdroj: PEFC, 2020c 

Pro Rakousko nebyly údaje publikovány pravděpodobně proto, že se v této zemi nevyskytují lesní 

majetky s certifikací lesů PEFC a zároveň s FSC. 
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2. Česká republika 

a. Lesy České republiky, s. p. 

 

www.lesycr.cz 

Právní forma:  

Státní podnik Lesy České republiky, s. p. (dále jako „Lesy ČR“ nebo „LČR“), byl založen zakládací 

listinou Ministerstva zemědělství České republiky dne 11. prosince 1991, č. j. 6677/91-100, která byla 

rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 12. 8. 1997, č. j. 3217/97-1000, přizpůsobena zákonu   č. 

77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření podniku se v roce 2019 

řídilo rovněž Statutem podniku vydaným Ministerstvem zemědělství dne 1. 9. 2017, č. j. 47675/2017-

MZE-13221, s účinností k témuž dni.  

Lesy ČR jsou zapsány v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540, IČO: 421 96451, den zápisu 1. 1. 1992. 

 

Sídlo organizace:  

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

 

Cíle organizace/předmět podnikání: 

• Prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii zajišťování provádění 

činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů, 

• výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má podnik právo hospodařit 

s podmínkou předchozího souhlasu zakladatele při nakládání s určeným majetkem,  

• výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má podnik právo 

hospodařit,  

• výkon práva hospodařit k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví 

státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem 

státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,  

• výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve vlastnictví 

státu a k nimž má podnik právo hospodařit,  

• výkon ochranné služby v lesích,  
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• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: 

poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,  

• činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov,  

• nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin,  

• zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,  

• vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  výroba strojů 

a zařízení,  

• nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  přípravné a dokončovací stavební práce, 

specializované stavební činnosti, 

• velkoobchod a maloobchod  

• ubytovací služby  

• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,  

• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,  

• silniční motorová doprava:  

nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 

přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,  

osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče  

nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,  

osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,  

• přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva,  

• provozování střelnic  prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,  

• provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách  

• zámečnictví, nástrojařství,  

• obráběčství,  

• opravy silničních vozidel  truhlářství, podlahářství  

• hostinská činnost, 

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování,  

• opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,  

• řeznictví a uzenářství, 

• výroba elektřiny, 

• dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděného 

v souvislosti s jejich dobýváním, 

• provozování železniční dráhy-vlečky, 

• zemědělská výroba:  

rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, 

okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití 

na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit  
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výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin  

úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby  

• chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích státu, k nimž má 

podnik právo hospodařit  hospodaření v lese na pozemcích státu, k nimž má podnik právo 

hospodařit  hospodaření s vodou pro zemědělské a lesní účely  

• tvorba koncepcí a informačních systémů ve vodním hospodářství  zajišťování monitoringu 

stavu povrchových vod ve své správě, 

• výkon správy určených vodních toků, lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží 

a plnění povinností daných zákonem č. 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně 

platnými předpisy,  

• péče o vodní díla stavby k lesotechnickým melioracím pozemků a stavby hrazení bystřin a strží 

v majetku státu, se kterými má podnik právo hospodařit,  

• zpracování a vedení evidence vodních toků, vodních nádrží, staveb k lesotechnickým 

melioracím pozemků a staveb hrazení bystřin a strží a ukládání údajů do informačního systému 

veřejné správy v rozsahu platných právních předpisů,  

• výkon odborných a technologických a inženýrských činností pro přípravu, realizaci 

a financování krajinotvorných programů. 

 

Předmět činnosti:  

Myslivost 

 

 

 

Zásady hospodářské činnosti: 

Lesy ČR plánují a realizují lesnické činnosti tak, aby byl vytvořen optimální vztah mezi plněním všech 

funkcí lesů jimi obhospodařovaných a tržním ekonomickým prostředím. Využívají k tomu principů trvale 

udržitelného hospodaření v lesích, které je předpokladem trvalé produkce kvalitní dřevní hmoty při 

respektování a rozvíjení všech ostatních, zejména mimoprodukčních funkcí lesů. Plánování a provádění 

činností v lesích směřuje k zabezpečení trvalého souladu mezi potřebou, tvorbou a využitím vlastních 

finančních prostředků a k co nejhospodárnějšímu využití účelových příspěvků ze státního rozpočtu 

a z jiných zdrojů. Těmto základním principům se trvale přizpůsobuje konkrétní náplň předmětu 

podnikání Lesů ČR i jejich organizační uspořádání. 
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Obrázek č. 1 Organizační struktura Lesů České republiky 

 

Zdroj: PrtScr z VZ LČR, 2019 

 

Generální ředitel:  

V čele podniku je generální ředitel, který podnik řídí, odpovídá za jeho činnost a jedná jeho jménem 

ve všech záležitostech. Generální ředitel je statutárním orgánem podniku a je takto zapsán 

v obchodním rejstříku. Generálního ředitele jmenuje a odvolává z funkce ministr zemědělství. Generální 

ředitel jmenuje a odvolává své zástupce (ředitel lesního a vodního hospodářství, správní ředitel, 

obchodní ředitel, ekonomický ředitel), kteří ho v době jeho nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu jeho 

práv a povinností. Ředitelé úseků jsou jako zástupci statutárního orgánu zapsáni v obchodním rejstříku. 

Generální ředitel stanoví pořadí, ve kterém jej zástupci zastupují. Generální ředitel jmenuje a odvolává 

další vedoucí zaměstnance, a to vedoucí útvarů a organizačních jednotek:  

• ředitel závodu,  

• ředitel krajského ředitelství,  

• lesní správce,  

• vedoucí správy toků,  

• ekonomický a výrobní náměstek lesního závodu, 

• vedoucí odborů a oddělení na podnikovém ředitelství.  

 

Vedení podniku k 31. 12. 2019 tvoří generální ředitel a ředitelé odborných úseků, kterými jsou:  

• ředitel lesního a vodního hospodářství,  

• správní ředitel,  

• obchodní ředitel,  

• ekonomický ředitel. 
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Zásady rozhodování: 

Generální ředitel rozhoduje o všech záležitostech podniku, pokud nejsou vyhrazeny zákonem 

do působnosti zakladatele. V otázkách vymezených zákonem o státním podniku a statutem podniku 

rozhoduje po vyjádření či souhlasu zakladatele a dozorčí rady. 

 

Struktura lesů ČR: 

Lesy ČR se organizačně člení na Ředitelství a organizační jednotky, kterými jsou lesní závody, 

semenářský závod, správy toků a krajská ředitelství. Krajským ředitelstvím jsou dále podřízeny lesní 

správy.  

 

Tabulka č. 6 Vývoj počtu organizačních jednotek Lesů České Republiky vždy k 31. 12. 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

KŘ 12 12 12 12 12 

LS 74 72 72 72 72 

LZ, SZ 5 5 5 5 5 

ST 6 7 7 7 7 

Zdroj: VZ LČR 

 

Ředitelství podniku:  

Ředitelství zabezpečuje funkce spojené s právní subjektivitou a strategickým řízením podniku a dále 

zajišťuje jednotné lesnické, obchodní, ekonomické, personální a správní řízení.  

 

Úseky a odbory ředitelství:  

K zabezpečení odborných funkcí ředitelství slouží jednotlivé odborné úseky, kterými jsou úsek ředitele 

lesního a vodního hospodářství, úsek správního ředitele, úsek obchodního ředitele a úsek 

ekonomického ředitele. Úseky se člení na odbory, které se dále mohou členit na oddělení. Všechny 

úseky a odbory v mezích svých působností vzájemně spolupracují při plnění úkolů podniku 

a zabezpečování jeho poslání.  

Ředitelství přímo řídí 12 krajských ředitelství, 4 lesní závody, 1 semenářský závod a 7 správ toků. 

Krajská ředitelství přímo řídí 72 lesních správ. Úseky a odbory v rozsahu své odborné působnosti 

metodicky řídí a usměrňují organizační jednotky. 

 

Myslivost 

V mysliveckém roce 2019/2020 přistoupily LČR ke snížení počtu režijních honiteb, které byly postupně 

pronajímány v rámci výběrových řízení. Oproti předchozímu mysliveckému roku je tak k 31. 3. 2020  
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ve vlastní režii LČR užíváno na organizačních jednotkách celkem 134 honiteb. Předpokládaný stav 

po ukončení výběrových řízení bude 97 režijních honiteb.  

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se v porovnání s rokem 2018 celkově snížil (Tab. 3). 

Důvodem je především ukončení činnosti „kalamitních středisek“ při LZ, které byly určeny jako výpomoc 

kalamitou postiženým lesním správám a ukončení programu Veřejně prospěšných prací (Výroční 

zprávy podniku).  

 

Tabulka č. 7 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců LČR 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

LS, ST-OP, KŘ, ŘLČR  2 278 2 413  2 509 2 483  2 431 

LZ SZ 1 098 1 062 1 054 1 055 1 019 

Celkem 3 376 3 475 3 563 3 538 3 450 

Z toho TH zaměstnanců 

LS, ST-OP, KŘ, ŘLČR  2 118 2 154 2 188 2 205 2 210 

LZ SZ 297 289 291 309 299 

Celkem 2 415 2 443 2 479 2 514 2 509 

Z toho dělníků 

Počet 961 1 032 1 084 1 024 941 

Zdroj: VZ LČR 

 

Lesy České republiky jsou největším lesním podnikem na území České republiky. Obhospodařují 45,5 

% (k roku 2019) veškeré lesní plochy v České republice. Celkově tedy hospodaří v současnosti na ploše 

1 162 000 ha. Tato plocha se od roku 2015 snížila o cca 31 000 ha, kdy byla obhospodařována téměř 

polovina všech českých lesů, což je důsledkem stále probíhajících restitučních nároků, především 

církevních. K 1. 1. 2021 dochází k plánované restrukturalizace organizační struktury a dojde ke snížení 

počtu KŘ o 4 na 7 oblastních ředitelství a v současné době, tj. i na konci roku 2019, bylo jenom 11 KŘ 

(Brandýs byl zrušený v polovině roku 2019).  

V současné době probíhají rozsáhlé změny v organizační struktuře podniku. 
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Tabulka č. 8 Výměra porostní plochy a pozemků určených k plnění funkcí lesa u LČR v ha 

Charakteristika 2015 2016 2017 2018 2019 

Výměra porostní plochy dle 
Zelené zprávy  
(v tisících ha) 

1 283 
 

1 252 1 218 1 188 1 169 
 

Podíl z porostní plochy státu  
(v %) 

49,25 48,04 46,71 45,52 43,43 

Výměra porostní plochy dle VZ 
LČR 
(v tisících ha) 

1 196 1 166 1 160 1 160 1 162 

Výměra PUPFLu dle VZ LČR 
(v tisících ha) 

1 228 1 199 1 192 1 194 1 197 

Podíl z PUPFLu v ČR (v %) 46,02 44,91 44,62 44,66 44,74 

Zdroj: VZ LČR, 2015-2019, Zelená zpráva MZe 2015-2019 
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Graf č. 1 Zastoupení dřevin v porostech LČR v % 

 

Zdroj: Vyžádaná informace, Lesy ČR, Ing. Josef Svoboda 

 

Tabulka č. 9 Těžba dříví podniku LČR v m3 

Těžba/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

těžba celkem tisíc v m3 7 703  8 104  8 054  10 733  13 900  

nahodilá těžba tisíc v m3 2 222 3 706 4 364 4 774 9 915 

úmyslná těžba tisíc v m3 5 481 4 398 3 690 5 959 3 985 

Zdroj: VZ LČR, 2015-2019 

 

Finanční ukazatele 

Tabulka č. 10 Výsledek hospodaření po zdanění podniku Lesy České republiky v mil. Kč 

VH/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

VH po 

zdanění 

5 395 4 159 3 084 6 93 -788 

Zdroj: VZ LČR, 2015-2019 

 

54%

12%

6%

8%

20,0%

Zastoupení dřevin - Lesy České republiky

Smrk Borovice (i kosodřeviny a vejmutovka a limba) Dub Buk Ostatní Habr



 

22 

 

Výsledek hospodaření dosahuje meziročně velkých výkyvů. V roce 2019 dosáhl výsledek hospodaření 

záporných hodnot.  

Tabulka č. 11 Provozní výsledek hospodaření v mil. Kč podniku Lesy české republiky 

VH/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Provozní VH 6 357 4 846 3 690 158 -920 

Zdroj: VZ LČR, 2015-2019 

V rámci provozního výsledku hospodaření dochází k meziročnímu poklesu, v roce 2015 dosahoval 

hodnoty 6357 mil. Kč, v roce 2019 byl záporný (- 923 mil. Kč).  

Odvody do státního rozpočtu 

Podnik Lesy ČR odvádí peněžní prostředky do příjmů kapitoly Ministerstva zemědělství. V roce 2015 

byl fond zakladatele naplněn ve výši 8 300 000 tis. Kč. V prosinci byla částka 8 224 375 tis. Kč 

převedena do státního rozpočtu. Po rozdělení zisku roku 2015 rozhodl zakladatel o převodu částky 

159 164 tis. Kč z fondu investičního rozvoje, díky čemuž byl fond zakladatele naplněn ve výši 5 600 000 

tis. Kč. V roce 2017 byl fond zakladatele naplněn ve výši 3 5000 000 tis. Kč, v prosinci byla převedena 

částka 3 050 000 tis. Kč do státního rozpočtu. V roce 2018 byl fond zakladatele naplněn ve výši 

2 050 000 tis. Kč a v prosinci byla do státního rozpočtu převedena částka 2 500 000 tis. Kč. V roce 2019 

nebyly do fondu zakladatele převedeny žádné finanční prostředky (Silvarium 2016; VZ LČR 2015-2019). 

Ze Strategie rozvoje Lesů ČR (2020) vyplývá, že ve střednědobém horizontu se nepředpokládají odvody 

do fondu zakladatele. 

Odvody daně z příjmů PO 

I z hlediska odvodu daně z příjmů patří Lesy ČR k významným přispěvatelům do státního rozpočtu. 

V roce 2015 činila tato částka 1,2 miliardy korun, což podnik zařadilo na 7. místo mezi nejvýznamnějšími 

plátci z hlediska výše v daném roce (LČR, 2016).  

Tabulka č. 12 Vybrané finanční ukazatele v mil Kč podniku Lesy České republiky 

Ukazatel/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Výnosy celkem 13 133 1 1638 11 035 8 502 7 817 

Výnosy z provozní 

činnosti 

12 73 11 466 10 785 8 090 7 696 

Náklady celkem 7 738 7 479 7 951 8 433 8 605 

Náklady provozní 

činnosti 

5 916 6 620 7 095 7 931 8 616 

CF z provozní činnosti 5 767 4 409 4 895 3 034 135 

CF z investiční činnosti -1 173 -1 293 -1 823 -1 199 -760 

CF z finanční činnosti -8 197 -5 630 -3 065 -2 539 18 

Zdroj: VZ LČR 2015-2019 
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Tabulka č. 13 Rentabilita aktiv a vlastního kapitálu v % podniku Lesy České republiky 

Rentabilita/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

ROA 9,23 7,38 5,55 0,36 -1,33 

ROE 7,95 6,38 4,74 0,11 -1,27 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě VZ LČR 2015-2019 

V roce 2019 vypočtené ukazatele vykazují záporné hodnoty, tj. ztrátovost.  

Graf č. 2 Náklady pěstební činnosti podniku Lesy České republiky v Kč/ha 

 

Zdroj: VZ LČR 2015-2019 

Graf zobrazuje výši přímých nákladů pěstební činnosti v korunách na 1 hektar lesní půdy. Z meziročního 

vývoje je zřejmé, že dochází k postupnému růstu těchto nákladů, mezi lety 2018 a 2019 je tento nárůst 

výrazný.  

Tabulka č. 14 Rezervy podniku Lesy České republiky v Kč ke konci roku 

 Rezervy 

Stav k/druh 

rezervy 

Pěstební 

činnost 

Indexace 

cen 

Vypořádání 

s církvemi 

Odvody Kalamita a 

pěstební 

činnost 

Odměny 

31. 12. 2019 0 228 242 56 7292 - 684 390 0 

31. 12. 2018 0 228 242 533 423 - 684 390 94 650 

31. 12. 2017 97 001 228 242 447 533 116 249 - - 

31. 12. 2016 321 657 228 242 279 523 - - - 

31. 12. 2015 630 957 238 143 107 205 - - - 

 Zdroj: VZ LČR 2015-2019 
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Obchod se dřívím 

Obchodní kanály prodeje dříví jsou u Lesů ČR, s. p. dány vnitropodnikovými předpisy, které vycházejí 

ze schválené strategie a dokumentů jako např. Dřevěná kniha. Prodej dříví je možný několika způsoby, 

tyto vyplývají z tabulky 11. 

Dostupné výroční zprávy podniku z let 2015 až 2019 shodně ukazují, že se nejvíce dříví prodá 

prostřednictvím komplexních zakázek a elektronických aukcí nastojato. Tabulka 11 zároveň ukazuje 

rostoucí celkový objem prodávaného dříví, přičemž objem prodávaného dříví v roce 2019 ve srovnání 

s rokem 2015 vzrostl o cca 66 %. 

Tabulka č. 15 Objemy prodejů dříví podle jednotlivých obchodních kanálů u LČR v m3 

Způsob obchodu 2015 2016 2017 2018 2019 

Komplexní zakázky 5 768 798 5 555 972 5 153 905 4 514 212 7 810 000 

Elektronické aukce 

nastojato 

1 044 394 1 502 957 1 990 375 4 365 633 2 918 000 

Prezenční aukce nastojato 165 624 262 760 195 000 19 615 17 000 

RKS-přímý prodej 
  

112 525 436 167 994 000 

Komoditní burza (LZ) 148 783 22 243 
   

Elektronické aukce (LZ) 263 723 430 106 344 410 226 596 166 000 

Regionální prodej (LZ) 52 853 62 328 73 468 101 447 474 000 

Samovýroba 229 697 159 008 169 029 241 234 387 000 

Vlastní spotřeba 24 751 21 851 20 054 24 192 22 000 

Celkem 7 698 623 8 017 225 8 058 766 9 929 096 12 788 000 

Zdroj: Lesy ČR, 2020a 
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Investice do neproduktivních činností 

Investice do neproduktivních činností zahrnují zejména investice do ochrany lesů před změnou klimatu, 

do rekonstrukcí vodních toků, studánek, dále do staveb, na podporu ohrožených druhů atd. 

Tabulka č. 16 Investice do neproduktivních činností v letech 2015-2019 podniku LČR 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Investice do 

neproduktivních 

nevýnosových činností 

v tisíc Kč 

73 501 86 170 104 223 71 794 24 113 

Zdroj: VZ 

Ochrana přírody 

Přibližně 30 % lesních porostů se nachází v Chráněných krajinných oblastech, další 4 % v Národních 

přírodních rezervacích, Národních přírodních památkách, Přírodních rezervacích, Přírodních 

památkách. Přírodní parky (mimo území CHKO) slouží převážně k ochraně krajinného rázu a nacházejí 

se na dalších 20 % pozemků, k nimž má podnik právo hospodařit. 

Bezzásahová území: 

V roce 2002 byla uzavřena mezi státním podnikem Lesy České republiky (dále „LČR“) a Správou 

chráněných krajinných oblastí ČR (dnes Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, dále „AOPK ČR“) 

„Dohoda o spolupráci při vymezování lesních porostů ponechávaných samovolnému vývoji a lesních 

porostů bez provádění hospodářských zásahů ve zvlášť chráněných územích a zajištění jejich 

monitoringu“. 

Cílem dohody bylo vytvořit v rámci soustavy chráněných krajinných oblastí (CHKO) reprezentativní 

soubor vybraných částí lesa, u kterých lze po důkladném zvážení možných rizik vyloučit či maximálně  

 

omezit úmyslné lidské zásahy a sledovat jejich další samovolný vývoj. V současné chvíli se jedná o 

950,5 ha bezzásahových území. 

Klimatické změny 

V roce 2018 bylo rozhodnuto o vytvoření rezervy na kalamitu a pěstební činnost. Účelem zřízení rezervy 

na kalamitu a pěstební činnost je vytvoření zdrojů pro krytí zvýšených nákladů pěstební činnosti 

spojených s extrémním suchem a klimatickými změnami. V roce 2019 nebyla rezerva tvořena ani 

čerpána, jelikož fakticky nedošlo ke změně stavu holin, k jejichž zalesnění je rezerva tvořena. 
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Byl také zahájen program „Vracíme vodu lesu“ přispívající k zadržení vody v krajině. Cílem programu je 

realizace opatření pro zmírnění negativních následků sucha a stavu nedostatku vody. Jedná se o 

opatření cílená na zpomalení povrchového odtoku vody (revitalizace lesotechnických meliorací a 

vodních toků), vytváření a obnovu vodních prvků v krajině např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží. 

Celkově bylo v rámci programu realizováno 70 staveb a přes 30 dalších stavebně zahájeno. Na více 

než osmdesáti byly zahájeny přípravné a projekční práce. 

Služby 

Lesy České republiky poskytují klasické služby, jako je lov, služby odborného lesního hospodáře, prodej 

dříví apod. Mezi další služby se dále řadí také budování informačních center, služby turistům, 

cyklostezky atd. 

LČR v roce 2019 vykonávaly činnost odborného lesního hospodáře pro jiné vlastníky lesů na celkové 

ploše 281 784 ha, z toho ze zákona (§ 37 odst. 6) 270 597 ha a smluvně (§37 odst. 3 lesního zákona) 

na 11 277 ha. 

Další z významných služeb poskytovaných společnosti, jíž byl podnik pověřen, je správa drobných 

vodních toků. 
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Certifikace lesů 

Posledních několik let bylo pro Českou republiku charakteristické, že zde z pohledu systému certifikace 

lesů výrazně převažoval systém PEFC. V roce 2019 došlo k relativně velkému nárůstu celkové plochy 

certifikovaných lesů systémem FSC (o cca 100 %), a to na plochu více než 106 tis. ha, přičemž k dubnu 

2020 činí tato ploch více než 120 tis. ha (FSC ČR, 2020). 

Tabulka 21 ukazuje, že ze sledovaných lesních podniků je v certifikaci lesů FSC angažován pouze 

Krkonošský národní park, který je zároveň certifikován systémem PEFC. Ostatní národní parky nejsou 

certifikovány systémem PEFC anebo FSC. Významná plocha lesů v ČR je certifikována systémem 

PEFC, přičemž rozhodující podíl na této ploše má státní podnik Lesy České republiky. Sestupný trend 

vývoje plochy PEFC certifikovaných lesů u tohoto podniku je způsoben vydáváním lesů v rámci 

majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. 

Tabulka č. 17 Plocha certifikovaných lesů v České republice v ha 

Systém certifikace lesů 2015 2016 2017 2018 2019 

FSC celkem 49 921 50 027 52 729 53 131 106 065 

PEFC celkem 1 771 299 1 780 258 1 811 407 1 736 924 1 771 054 

Dvojitá cert. (PEFC a FSC) NR 50 751 50 751 51 792 62 334 
 

Lesy České republiky 

FSC 0 0 0 0 0 

PEFC 1 274 990 1 221 494 1 192 913 1 192 913 1 189 214 

Vojenské lesy a statky ČR 

FSC 0 0 0 0 0 

PEFC (123 087)* (123 087)* (123 087)* (123 087)* (123 087)* 

Krkonošský národní park 

FSC 35 116 35 097 35 087 35 097 35 880 

PEFC (35 097)* (35 097)* (35 097)* (35 097)* (35 097)* 

Národní park České Švýcarsko, Národní park Podyjí, Národní park Šumava 

FSC 0 0 0 0 0 

PEFC 0 0 0 0 0 

  Zdroj: FSC, 2015 až 2020; Lesy ČR, 2020a; PEFC ČR, 2020; PEFC, 2016 až 2020b 

* údaj byl zjištěn z informačního registru PEFC Česká republika (k VII/2020). Vzhledem k platnosti aktuálního 

regionálního certifikátu PEFC TUH lze očekávat obdobné údaje i za rok 2018 a 2019. 

-- údaj nebyl dohledán jako veřejně přístupný 

NR-není relevantní-údaj nebyl v roce 2015 sledován 
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b. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

 

 

https://www.vls.cz/ 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p., (VLS) jsou účelovou organizací založenou Zakládací listinou 

Ministerstva obrany ČR. Státní podnik s více než osmdesátiletou tradicí hospodaří převážně ve 

výcvikových prostorech Armády ČR – zhruba na 126 000 hektarech lesní půdy v majetku státu. To 

představuje přibližně pět procent lesní půdy v České republice a jsou tedy druhým nevětším státním 

lesním podnikem. Na hospodaření v lesích se podílí šest divizí VLS a jejich lesní správy. Podporu jejich 

hospodářské činnosti poskytuje samostatná Správa lesních školek. Lokality ve správě VLS patří k 

nejkvalitnějším a nejzachovalejším lesním porostům v České republice i v Evropě.  

 

Na rozdíl od jiných lesnických organizací hospodaří VLS také na více než 6000 ha zemědělské půdy. 

Vedle myslivecké činnosti se společnost věnuje rovněž rybářství. Podnik dále zajišťuje pro svého 

zřizovatele specializované činnosti, především strážní službu. Řídicí jednotkou státního podniku je 

ředitelství v Praze. 

 

Sídlo: 

Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

https://www.vls.cz/


 

29 

 

 

Obrázek č. 2 Organizační struktura podniku Vojenské lesy a statky k 31. prosinci 2019 

 

 

 

Tabulka č. 18 Celkový počet zaměstnanců podniku VLS v lesní zemědělské výrobě a strážní službě 

Kategorie/rok  2015 2016 2017 2018 2019 

THP  457 470 476 486 473 

Dělníci  1 726 1 836 1 947 1 978 1 942 

Celkem  2 183 2 306 2 423 2 464 2 415 

 Zdroj: vyžádaná informace z ředitelství VLS. 
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Tabulka č. 19 Počty zaměstnanců Vojenských lesů a statků v lesnictví (lesní výrobě) 

Kategorie/rok  2015  2016 2017 2018 2019 

THP  389  398 402 407 390 

Dělníci  565  566 578 592 578 

Celkem  954  964 980 999 968 

 Zdroj: vyžádaná informace z ředitelství VLS. 

 

VLS zajišťují také ostrahu vojenských objektů především ve výcvikových prostorech Armády ČR, a proto 

také celkový počet zaměstnanců podniku zahrnuje také pracovníky ostrahy a úklidu (strážní služby). 

V roce 2018 celkový počet zaměstnanců ostrahy dosáhl 1545 zaměstnanců a v roce 2019 1522 osob. 

Tabulka číslo 20 uvádí počty zaměstnanců podniku, kteří zajišťují lesní výrobu a provoz myslivosti.  

 

Graf č. 3 Zastoupení dřevin v % porostní plochy VLS 

 

Zdroj: vyžádaná informace VLS 

Celková výše těžeb tohoto podniku dosáhla v roce 2019 1 294 tisíc m3, z toho 1 259 tisíc m3 byla 

nahodilá těžba. Toto vysoké číslo nahodilých těžeb je způsobeno probíhající kůrovcovou kalamitou na 

většině území České republiky. 
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Tabulka č. 20 Výše těžeb podniku Vojenské lesy a statky v m3 

Těžba/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

těžba celkem m3 1 093 601 1 248 504 1 657 624 1 680 859 1 294 561 

nahodilá těžba m3 826 055 1 007 437 1 427 523 1 619 472 1 259 675 

úmyslná těžba m3 267 546 241 067 1 515 101 61 387 34 886 

Zdroj: VZ VLS 2015-2019 

 

 

Graf č. 4 Výše těžeb podniku Vojenské lesy a statky v letech 2015-2019 v m3 

 

Zdroj: VZ VLS 2015-2019 

 

Tabulka č. 21 Celkové výnosy a náklady podniku Vojenské Lesy a statky v mld. Kč 

 2015 2016 2017 2018 

Výnosy 2,43 2,58 2,92 3,18 

Náklady 2,2 2,24 2,54 3,1 

Zdroj: VZ VLS 2015-2019 

V celkových výnosech se tržby za dříví podílejí na celkových výnosech největším podílem (v roce 2019 

to bylo 41,76 %, v roce 2018 pak 53,09 %).  
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Tabulka č. 22 Náklady na pěstební činnost podniku Vojenské lesy a statky 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Na m³ 215 259 293 - - 

Celkové (mil. 

Kč) 

- - - 490 544,9 

Zdroj: VZ VLS 2015-2019 

Údaje za rok 2018 a 2019 jsou dostupné v absolutním vyjádření. Lze však předpokládat, že meziročně 

dochází k jejich růstu nejen v absolutním, ale i relativním vyjádření.  

 

Tabulka č. 23 Rentabilita aktiv a vlastního kapitálu podniku Vojenské lesy a statky v % 

Rentabilita  2015 2016 2017 2018 2019 

ROA 4,01 4,49 4,69 0,94 0,13 

ROE 2,9 4,25 4,79 0,97 0,12 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě VZ VLS 2015-2019 

Velmi znatelný je pokles obou ukazatelů v období roku 2018. Nízkých hodnot pak dále podnik dosahuje 

i v roce 2019.  

Odvody zisku 

Odvody zisku podniku Vojenské lesy a statky byly dle jejich vlastního vyjádření pouze v letech 2013, 

2017 a 2018 v celkové hodnotě 900 mil. Kč: 

• 2013 (mimo námi sledované období) – 300 mil. Kč 

• 2017 – 400 mil. Kč 

• 2018 – 200 mil. Kč 

 

Obchod s dřívím 

V roce 2015 podnik uvedl na trh 1 077 000 m³ surového dříví. Tržby za dříví dosáhly 1,7 mld. Kč. 

Průměrná realizační cena dosáhla částky cca 1 590 Kč za kubík, průměrná cena výřezů jehličnaté 

pilařské kulatiny byla 1 930 Kč za m³ a realizační cena smrkové kulatiny k 31.12. potom 1 620 Kč.  

V roce 2016 VLS dodaly na trh 1 266 000 m³ dříví, tržby za něj dosáhly 1,7 mld. Kč. Průměrná realizační 

cena se pohybovala ve výši 1 400 Kč za kubík. Průměrná cena výřezů jehličnaté pilařské kulatiny byla 

ve výši 1 660 Kč za m3, realizační cena smrkové kulatiny k 31.12. potom ve výši 1 680 Kč.  

V roce 2017 bylo dodáno na trh 1 554 000 m3, v roce 2018 to bylo 1 522 075 m3, v roce 2019 pak 1,29 

mil m3. 
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Pokračoval pokles v realizačních cenách, kdy v roce 2017 byl průměr na hodnotě 1350 Kč, o rok později 

činil 1100 Kč a v roce 2019 činil částku 920 Kč. Významnější pokles byl u průměrné ceny výřezů 

jehličnaté kulatiny, z 1580 Kč v roce 2017 až v roce 2019 na hodnotu 1000 Kč (v roce 2018: 1250 Kč). 

U smrkové kulatiny cena vždy k 31.12. příslušného roku dosáhla částky 1310 Kč v roce 2017 a přes 

hodnotu 990 Kč v roce 2018 se dostala na 960 Kč v roce 2019 (Výroční zprávy VLS ČR, 2015-2019). 

Průměrná realizační cena dříví a průměrná cena výřezů jehličnaté pilařské kulatiny představuje 

zveřejněný průměr ceny za příslušný rok. V případě realizační ceny smrkové kulatiny jsou zveřejňovány 

ceny po jednotlivých měsících příslušného roku, avšak bez informace o prodaném objemu smrkové 

kulatiny v příslušném měsíci, což je informace potřebná pro výpočet váženého průměru ceny za 

příslušný rok. Proto je zde uváděna cena smrkové kulatiny vždy k 31.12. příslušného roku. Podíly 

prodejů dříví podle výrobních/prodejních lokalit nejsou veřejně dostupně. Z přehledu obchodních kanálů 

(viz tabulka RD8-3) lze dovozovat, že významnou lokalitou prodeje dříví je odvozní místo. 

Dalším slabým místem zjištěných informací o cenách je skutečnost, že ceny dříví jsou zveřejňované ve 

výročních zprávách VLS ČR formou grafických přehledů, nikoli formou absolutních hodnot uvedených 

v textu zprávy nebo v tabulkových přehledech. Informace ve výročních zprávách VLS ČR o dosažených 

tržbách za prodej dříví jsou zveřejňovány zaokrouhlené takovým způsobem, že neumožňují zpětný 

přepočet na přesnou průměrnou cenu dříví v příslušném roce. 

Dostupné výroční zprávy podniku z let 2015 až 2019 shodně ukazují, že se nejvíce dříví prodá 

prostřednictvím rámcových, a v posledních letech také ročních, smluv uzavíraných z úrovně ředitelství 

státního podniku (ŘSP) – viz tabulka 25. Dalším významným obchodním kanálem jsou elektronické 

aukce dříví (EAD), přičemž od roku 2015 byla podnikem využívána také platforma ELZA jako 

elektronický aukční portál společnosti Lesy ČR, s. p., který začal využívat i podnik VLS ČR. V případě 

roku 2017 součet jednotlivých procentických podílů obchodních kanálů, převzatých z výroční zprávy za 

rok 2017, činí více než 100 %. 

Tabulka č. 24: Podíly prodejů dříví u VLS ČR podle obchodních kanálů (v %) 

Celkem uvedeno na trh (m3) 1 077 000 1 266 000 1 554 000 1 522 075 1 290 000 

Podíly obchodních kanálů (v %) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Divize - smlouvy 7,66 7,21 6,66 8,41 14,09 

Divize - pokladna 2,51 1,87 1,91 2,34 4,26 

EAD vyrobené dříví 10,80 3,67 5,01 3,35 2,84 

EAD kontrakty (ELZA) 28,96 21,95 17,30 11,93 0,81 

Komoditní burza 1,06 0 0,26 0 -- 

Dříví na pni -- 0,36 0 0 -- 

Aukce na pni 1,29 0,89 0,71 0 -- 

ŘSP – rámcové (smlouvy) 43,78 51,39 43,29 47,09 56,05 

ŘSP – roční (smlouvy) 3,94 12,66 28,87 26,88 21,95 

Zdroj: Výroční zprávy VLS ČR, 2015-2019 



 

34 

 

Tabulka č. 25 Objemy prodejů dříví podle jednotlivých obchodních kanálů u VLS ČR v m3 

Celkem uvedeno na trh (m3) 1 077 000 1 266 000 1 554 000 1 522 075 1 290 000 

Podíly obchodních kanálů (v %) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Divize - smlouvy 7,66 7,21 6,66 8,41 14,09 

Divize - pokladna 2,51 1,87 1,91 2,34 4,26 

EAD vyrobené dříví 10,8 3,67 5,01 3,35 2,84 

EAD kontrakty (ELZA) 28,96 21,95 17,3 11,93 0,81 

Komoditní burza 1,06 0 0,26 0 -- 

Dříví na pni -- 0,36 0 0 -- 

Aukce na pni 1,29 0,89 0,71 0 -- 

ŘSP – rámcové (smlouvy) 43,78 51,39 43,29 47,09 56,05 

ŘSP – roční (smlouvy) 3,94 12,66 28,87 26,88 21,95 

 

 

Ochrana přírody 

Část lesních pozemků pod správou VLS patří do území, které mají statut Chráněné krajinné oblasti, 

další patří do soustavy NATURA 2000 a poté ptačí rezervace. V těchto oblastech je omezeno  

 

hospodaření podle určení ochrany. Vojenský újezd Brdy byl k 31.12.2015 zrušen a od 1.1.2016 se 

pozemky bývalého vojenského újezdu Brdy staly součástí nově vzniklé CHKO Brdy. 

Služby 

Vojenské Lesy ČR kromě tradičních služeb, jako lov, prodej dříví na samovýrobu atd. poskytuje také 

specifické služby resortu Ministerstva obrany. Zároveň některé lesní pozemky, patřící pod správu VLS 

byla, nebo stále jsou vojenská cvičiště a přístup do těchto lesů je omezen. 

Myslivost 

VLS hospodaří ve vlastních režijních honitbách. V rámci jejich hospodaření lovecká turistika tvoří také 

část příjmů za zvěřinu a lov trofejové zvěře, nicméně také vede ke zvýšeným nákladům na ochranu 

lesa. 

 

c. Vybrané informace k národním parkům 
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1. Národní park Šumava 

 

Národní park Šumava má lesní plochu 54 437 ha. Celková plocha národního parku činí 68 064 ha, kde 

jsou zahrnuty i vodní plochy atd. Tato rozloha ho činí největším Národním parkem v České republice. 

Správa Národního parku Šumava (zkrácený název: Správa NP Šumava) je příspěvkovou organizací 

zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR dne 1. července 1991.  

Základním účelem je ochrana přírody na území Národního parku Šumava (dále jen „NP Šumava“) a 

Chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen „CHKO Šumava“) a na území ochranného pásma Národní 

přírodní památky Blanice mimo území Chráněné krajinné oblasti Šumava a vojenského újezdu Boletice. 

Sídlo: 

1. máje 260, 385 01 Vimperk 

 

 

Legislativa: 

Vyhlášení NP: Nařízením Vlády České republiky č. 163/1991 Sb. ze dne: 20. března 1991, kterým se 

zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany.  

Vyhlášení CHKO: Výnosem Ministerstva školství a kultury č. 53855/63 ze dne 27. 12. 1963, 

novelizováno výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 5954 ze dne 17. 3. 1975. 

Organizační struktura: 

Správa NP Šumava 

Útvar ředitele 

• Odbor ochrany přírody 

Oddělení monitoringu lesa 

Oddělení krajinné ekologie 
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Oddělení zoologie 

• Odbor péče o lesní ekosystémy NP 

Územní pracoviště Prášily 

Územní pracoviště Srní 

Územní pracoviště Borová Lada 

Územní pracoviště České Žleby 

Územní pracoviště Stožec 

Oddělení lesního provozu 

• Odbor vnitřní správy 

Ekonomické oddělení 

Oddělení informatiky a GIS 

Oddělení investiční 

Oddělení nemovitého majetku 

Oddělení MTZ 

Oddělení veřejných zakázek 

Oddělení údržby 

• Odbor státní správy NP Šumava 

Oddělení obecné ochrany 

Oddělení zvláštní druhové ochrany a Natury 2000 

Oddělení informační a strážní služby 

Pracoviště Prášily 

Pracoviště Modrava 

Pracoviště Stožec 

Dílna Kašperské Hory 

• Odbor státní správy CHKO Šumava 

Pracoviště Vimperk 

Pracoviště Sušice 

Pracoviště Horní Planá 
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Obrázek č. 3 Organizační struktura Správy NP Šumava 

Zdroj: Zdroj: webové stránky NP: https://www.npsumava.cz/sprava-np/rada-nps-organigram-rocenky/ 

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.npsumava.cz.mcas.ms%2Fsprava-np%2Frada-nps-organigram-rocenky%2F
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Tabulka č. 26 Počty zaměstnanců Správy NP Šumava 

Fyzické stavy zaměstnanců THP D celkem 

k 1. 1. 2019 bylo u Správy zaměstnáno celkem zaměstnanců 251 29 280 

        během roku nastoupilo ke Správě nových zaměstnanců 11 1 12 

        během roku odešlo od Správy celkem zaměstnanců 15 2 17 

               z toho z důvodu odchodu do starobního a invalidního důchodu 1 1 2 

               z toho z důvodu organizačních změn 2 1 3 

k 31. 12. 2019 bylo u Správy zaměstnáno celkem zaměstnanců 251 25 276 

               z toho zaměstnaných žen 63 3 96 

               z toho zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené 0 0 9 

v roce 2019 bylo u Správy zaměstnáno celkem osob se zdravotním 

postižením 

3 1 4 

k 31. 12. 2019 je průměrný přepočtený stav zaměstnanců 245 24 269 

Zdroj: Výroční zpráva 2019. Správa NP Šumava. 

 

Graf č. 5 Zastoupení dřevin v lesích NP Šumava v % 

 

Zdroj: Správa NP Šumava, osobní sdělení 

 

 

Národní parky obecně nemají těžební činnost jako svou primární, právě naopak. Dominuje zde hlavně 

nahodilá těžba po kalamitách, pokud se nejedná o bezzásahové zóny. Dominantní dřevinou je zde smrk 

a v návaznosti na kůrovcovou kalamitu zde v posledních letech došlo k nárůstu těžeb. 

75,20%

8,70%

16,1%

Zastoupení dřevin - Šumavský národní park

Smrk Borovice (i kosodřeviny a vejmutovka a limba) Dub Buk Ostatní
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Tabulka č. 27 Výše těžeb Národního parku Šumava v m3 

Těžba/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

těžba celkem m3 142 417 136 091 213 220 262 864 266 608 

nahodilá těžba m3 72 840 52 011 133 592 258 035 259 655 

úmyslná těžba m3 69 462 84 013 78 534 4 829 4 953 

Zdroj: VS NP Šumava 2015-2019 

Investice do neproduktivních činností 

Investice do neproduktivních činností jsou v Národních parcích nejčastější položkou. Zde se jednalo 

například o Rekonstrukci návštěvnického centra, budování cyklostezky, nebo rekonstrukci 

hydrobiologické nádrže. 

Tabulka č. 28 Výše investic Národního parku Šumava 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Investice do neproduktivních 

nevýnosových činností v mil Kč 

82,913 17,735 17,975 16,805 51 

Zdroj: VS NP Šumava 2015-2019 

 

Prodej dříví 

Informace v tabulce níže jsou strukturovány podle množství prodaného dříví, průměrné výše zpeněžení 

dříví v Kč na 1 m3, objemu dříví prodaného v aukcích a procentický podíl aukcí z celkového prodeje. 

 

Tabulka č. 29 Obchod se dřívím v NP Šumava 

 

Zdroj: převzato z NP Šumava, 2020 
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U ostatních českých národních parků nebyly informace o struktuře obchodu se dřívím a zpeněžení dříví 

dohledány z veřejně dostupných zdrojů. 

 

Klimatické změny 

V návaznosti na klimatické změny se zde začalo s realizací několika projektů: 

• Projekt Nové cesty k přeshraničnímu managementu jelení zvěře v době klimatické změny 

• Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 

 
 
Myslivost 

 

Úprava stavů zvěře (zde se hovoří o tzv. game managementu) v národních parcích probíhá v souladu 

se zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. prostřednictvím správy národního parku. Orgánem státní 

správy myslivosti v tomto režimu je Ministerstvo životního prostředí ČR. Metodická instrukce MŽP č. 

5/2011 k managementu volně žijících živočichů, kteří jsou zvěří (péče o zvěř a myslivost) na území 

národních parků vylučuje komerční lov zvěře v NP. Správa národního parku nerealizuje lov zvěře za 

úplatu (tzv. komerční způsob lovu), neboť tento způsob lovu je zde vyloučen. Regulace stavů zvěře je 

prováděna přímo zaměstnanci správy národního parku."  
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2. Krkonošský národní park 

 

 

 

https://www.krnap.cz 

Správa Krkonošského národního parku (dále Správa KRNAP) je příspěvkovou organizací zřízenou 

Ministerstvem životního prostředí ČR. Sídlí ve Vrchlabí (Dobrovského čp. 3). V regionu Krkonoš má 

řadu detašovaných pracovišť. V čele Správy je ředitel, jmenovaný do funkce ministrem životního 

prostředí.  

Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační 

služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovné činnosti pro území národního 

parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP). Současně provádí hospodářskou činnost v lesích.  

Posláním Správy je zajistit uchování a zlepšení přírodního prostředí NP a jeho ochranného pásma, 

zejména ochranu či obnovu samořídících funkcí přírodních systémů, přísnou ochranu krkonošské flóry 

a fauny, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů a využití území 

NP a ochranného pásma k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí. 

 

Krkonošský národní park (KRNAP) byl zřízen v roce 1963 a v roce 1991 došlo k jeho přehlášení dle 

nových legislativních předpisů. Současná rozloha činí 550 km2 vč. ochranného pásma. Péčí o KRNAP 

byla pověřena Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí. Je příspěvkovou 

organizací Ministerstva životního prostředí ČR. 

Ze správního hlediska se KRNAP a jeho ochranné pásmo rozkládá na území okresů Trutnov, Semily a 

Jablonec nad Nisou. Jeho východní část spadá do Královehradeckého kraje (65 % plochy, 45 katastrů 

na území 16 obcí), západní část do Libereckého kraje (35 %, 29 katastrů na území 13 obcí). 

Území národního parku bylo do 30. 6. 2020 rozděleno na tři zóny s rozdílným ochranným režimem. 

I. zóna KRNAP (přísná přírodní) má rozlohu 6 984 ha a nachází se v nejvyšších částech pohoří; 

II. zóna KRNAP (řízená přírodní) má rozlohu 9 836 ha a navazuje v širokém pásu kolem alpínské 

hranice lesa na I. zónu; 

III. zóna KRNAP (okrajová) má rozlohu 19 507 ha a rozkládá se ve středních a nižních polohách 

Krkonoš. 
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Od 1. 7. 2020 je území KRNAP rozděleno ve smyslu novely (č. 123/2017 Sb.) zákona o ochraně přírody 

a krajiny (114/1992 Sb.) do 4 zón: 

A – zóna přírodní 

B – zóna přírodě blízká 

C – zóna soustředěné péče o přírodu 

D – zóna kulturní krajiny 

 

Sídlo:  

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 

 

Legislativa: 

Správa Krkonošského národního parku, příspěvková organizace zajišťuje ochranu přírody na území 

KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně výkonu státní správy. Zřizovací listina příspěvkové 

organizace vydána opatřením Ministerstva životního prostředí č. 18/17 
 

Organizační struktura: 

Organizace je členěna na pět samostatných odborů: 

V čele Správy je ředitel, jmenovaný do funkce ministrem životního prostředí 

 

• Kancelář ředitele 

  Oddělení kanceláře ředitele 

  Oddělení právní 

• Odbor vnitřních věcí 

  Oddělení ekonomiky 

  Oddělení správy majetku 

  Oddělení služeb 

Oddělení služeb 

Oddělení investic 

Oddělení projektového řízení 

Oddělení personální a mzdové 

• Odbor péče o národní park 

Oddělení ochrany přírody 

Oddělení péče o lesní ekosystémy  

• Odbor státní správy 

• Odbor vnějších vztahů 

Oddělení styku s veřejností 

Oddělení péče o návštěvníky 
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Obrázek č. 4 Organizační struktura Správy Krkonošského národního parku 

 

Zdroj: Webové stránky NP: 

https://www.krnap.cz/data/File/sprava_np/organizacni_struktura/dodatek_c3_schema_platnost_06_01

_2020.pdf 

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.krnap.cz.mcas.ms%2Fdata%2FFile%2Fsprava_np%2Forganizacni_struktura%2Fdodatek_c3_schema_platnost_06_01_2020.pdf
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.krnap.cz.mcas.ms%2Fdata%2FFile%2Fsprava_np%2Forganizacni_struktura%2Fdodatek_c3_schema_platnost_06_01_2020.pdf
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Certifikace lesů  

Správa KRNAP dlouhodobě hospodaří podle lesního certifikačního systému PEFC. V roce 2009 byl 

Správě KRNAP udělen certifikát FSC potvrzující ekologické hospodaření v lesích. Udělení certifikátu 

předcházel certifikační audit, v jehož průběhu auditoři prověřili, zda krkonošští lesníci hospodaří podle 

Českého standardu FSC (Forest Stewardship Council). Ten je souborem 160 požadavků na ekologicky, 

sociálně a ekonomicky šetrné lesní hospodaření v podmínkách České republiky. V roce 2019 proběhl 

audit FSC, v němž Správa KRNAP udělení certifikátu obhájila. 

 

Tabulka č. 30 Přehled těžeb dřeva KRNAP v roce 2019 

 

Roční předpis v m3 

Těžba dřeva v m3 

Úmyslná Nahodilá Celkem 

obnovní výchovná kůrovec vítr, sníh, ostat. %  

145 873 11 348 8 901 57 058 23 125 79,8 100 432 

Zdroj: Ročenka 2019. Správa Krkonošského národního parku.  

 

Graf č. 6 Zastoupení dřevin v lesích Krkonošského národního parku v % 

 

 

Tabulka č. 31 Objem vytěžené dřevní hmoty 

JEHLIČNATÁ jednotky 2015 2016 2017 2018 2019 

Objem vytěžené dřevní hmoty m3 91 160 96 011 97 605 87 868 -9 737 

Objem prodané dřevní hmot m3 89 583 100 425 92 452 89 987 -2 465 

Zdroj: Ročenka 2019. Správa Krkonošského národního parku.  

77%

6,50%

6,50%
10,0%

Krkonošský národní park

Smrk Borovice (i kosodřeviny a vejmutovka a limba) Dub Buk Ostatní
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Tabulka č. 32 Průměrné zpeněžení prodeje dříví  

NÁKLADY/ 

VÝNOSY 

jednotky 2015 2016 2017 2018 2019 

Vlastní náklady 

výroby 

Kč 72 122 813 72 122 813 80 233 295 83 641 277 3 407 982 

Úplné vlastní 

náklady 

Kč 73 564 422 73 888 055 81 542 995 85 268 277 3 725 282 

Tržby z prodeje 

dříví (601141) 

Kč 143 297 082 143 666 690 139 891 573 110 576 928 -29 314 645 

Průměrné 

náklady na 1 m3 

vyrobeného dříví 

(PRN1) 

Kč/m3 806,98 769,53 835,44 970,41 134,97 

Průměrné 

náklady na 1 m3 

prodaného dříví 

(PRN2) 

Kč/m3 821,19 735,70 882,00 947,56 65,56 

Průměrná tržba 

za prodej 1 m3   

(PRT) 

Kč/m3 1599,60 1430,59 1513,13 1228,81 -284,32 

Brutto HV těžební činnost 69 732 660 69 783 635 58 348 578 25 308 651 -33 039 927 

Zdroj: Ročenka 2019. Správa Krkonošského národního parku.  

 

Myslivost: 

 

Úprava stavů zvěře (zde se hovoří o tzv. game managementu) v národních parcích probíhá v souladu 

se zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. prostřednictvím správy národního parku. Orgánem státní 

správy myslivosti v tomto režimu je Ministerstvo životního prostředí ČR. Metodická instrukce MŽP č. 

5/2011 k managementu volně žijících živočichů, kteří jsou zvěří (péče o zvěř a myslivost) na území 

národních parků vylučuje komerční lov zvěře v NP. Správa národního parku nerealizuje lov zvěře za 

úplatu (tzv. komerční způsob lovu), neboť tento způsob lovu je zde vyloučen. Regulace stavů zvěře je 

prováděna přímo zaměstnanci správy národního parku."  
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3. Národní park České Švýcarsko 

 

Národní park České Švýcarsko má lesní plochu 7 621 ha. Celková plocha národního parku činí 7 923 

ha.  

Národní park České Švýcarsko (dále též „NP České Švýcarsko“ nebo „národní park“ či „NP“) byl zřízen 

zákonem č. 161/1999 Sb. Zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2000. Schválením zákona č. 123/2017 

Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“), byl zákon č. 

161/1999 Sb. zrušen a Národní park České Švýcarsko je s účinnosti od 1. 6. 2017 vyhlášen dle ZOPK 

ve znění pozdějších předpisů. Zároveň byla Správa NP České Švýcarsko od 1. 6. 2017 pověřena také 

výkonem státní správy na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (dále též „CHKO Labské 

pískovce“ nebo „CHKO LP“ či „CHKO“).   

CHKO Labské pískovce byla zřízena výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky dne 

27. června 1972, č.j. 4.946/72-II/2.  

Sídlo: 

Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa 

Legislativa: 

Správa NP České Švýcarsko se s účinností od 1. 1. 2018, na základě Opatření č. 23/17 Ministerstva 

životního prostředí, stala státní příspěvkovou organizací, jejímž základním účelem je ochrana přírody 

na území NP České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Předměty hlavní a jiné 

činnosti jsou uvedeny ve výše uvedené zřizovací listině.  

Správa NP České Švýcarsko vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony:  

• 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

• 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  
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• 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů  

• 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných 

zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů  

• 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Organizační struktura: 

V čele SP NP stojí ředitel, pod něhož spadají: 

• Sekce ochrany přírody 

Odbor ochrany přírody 

 Oddělení ochrany přírody 

 Oddělení územního plánování a staveb 

Odbor péče o ekosystémy 

 Oddělení lesní správy 

 Oddělení geologie – skalní četa 

• Odbor ekonomiky 

Oddělení ekonomiky 

  Oddělení informatiky 

• Odbor veřejných vztahů 

Oddělení veřejných vztahů 

Oddělení stráže přírody 

• Oddělení kanceláře ředitele 
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Obrázek č. 5 Organizační struktura Správy NP České Švýcarsko 

 

 

Zdroj: webové stránky NP: https://www.npcs.cz/organizacni-struktura-spravy-np-ceske-svycarsko 

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.npcs.cz.mcas.ms%2Forganizacni-struktura-spravy-np-ceske-svycarsko
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Graf č. 7 Zastoupení dřevin v lesích NP České Švýcarsko v % 

 

Zdroj: Vyžádaná informace, Správa NP České Švýcarsko 

 

Dominantní dřevinou je zde smrk a v návaznosti na kůrovcovou kalamitu zde v posledních letech došlo 

k nárůstu těžeb. Stejně jako v jiných národních parcích. 

 
Tabulka č. 33 Výše těžeb Národního parku České Švýcarsko v m3 

 

Těžba/rok 2015 2016 2017 2018 

těžba celkem m3 38448 22637 34985 65681 

nahodilá těžba m3 7428 5112 18728 57268 

úmyslná těžba m3 31020 17525 16257 8413 

Zdroj: VZ NP České Švýcarsko 2015-2018 

Investice do neproduktivních činností 

Investice do neproduktivních činností zde souvisí hlavně s ochranou přírody a také s turismem, který je 

jedním z příjmů národních parků. 

59,60%

18,50%

0,60%

9,30%

12,0%

Zastoupení dřevin - Národní park České Švýcarsko

Smrk Borovice (i kosodřeviny a vejmutovka a limba) Dub Buk Ostatní
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Tabulka č. 34 Výše investic Národního parku České Švýcarsko v Kč 

 
2015 2016 2017 2018 

Investice do neproduktivních 

nevýnosových činností v Kč 

5 354 970,32 16 109 402 31 343 233 4 960 901,36 

Zdroj: VZ NP České Švýcarsko 2015-2018 

Myslivost 

 

Úprava stavů zvěře (zde se hovoří o tzv. game managementu) v národních parcích probíhá v souladu 

se zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. prostřednictvím správy národního parku. Orgánem státní 

správy myslivosti v tomto režimu je Ministerstvo životního prostředí ČR. Metodická instrukce MŽP č. 

5/2011 k managementu volně žijících živočichů, kteří jsou zvěří (péče o zvěř a myslivost) na území 

národních parků vylučuje komerční lov zvěře v NP. Správa národního parku nerealizuje lov zvěře za 

úplatu (tzv. komerční způsob lovu), neboť tento způsob lovu je zde vyloučen. Regulace stavů zvěře je 

prováděna přímo zaměstnanci správy národního parku."  
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4. Národní park Podyjí 

 

 

https://www.nppodyji.cz/ 

Správa Národního parku Podyjí (Správa NP Podyjí) se sídlem ve Znojmě byla zřízena 1. 7. 1991 

Ministerstvem životního prostředí ČR. Základním úkolem této organizace je zajišťování ochrany přírody 

a krajiny na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma. NP Podyjí je rozlohou nejmenším 

národním parkem v ČR - 63 km², plocha jeho ochranného pásma činí 29 km². 

Správa NP Podyjí plní tyto hlavní okruhy činností: 

• Výkon speciální státní správy na úsecích ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního 

fondu, rybářství a myslivosti, včetně funkce dotčeného orgánu státní správy. 

• Výkon práva hospodaření ke státním majetkům, zejména spočívající v péči o les i nelesní plochy, včetně 

výkonu práva myslivosti. Realizace péče o daný majetek formou speciálních ochranářských opatření v 

oblasti územní i druhové ochrany přírody. Opravy a údržba budov, strojů a zařízení. 

• Odborné aktivity spojené s ochranou přírody, zejména podpora státní správy, koordinace výzkumu a 

monitoringu, tvorba plánů ochranářského managementu (plán péče o národní park a jeho ochranné 

pásmo), odborná dokumentace, inspekční a dozorová činnost, metodická pomoc a naplňování dotační 

politiky resortu. 

• Práce v oblasti veřejných vztahů, především informační, osvětová a výchovná činnost, provozování 

návštěvnických středisek i dalších zařízení pro návštěvníky a komunikace s veřejností. 

• Spolupráce s přeshraničním NP Thayatal v sousedním Rakousku, koordinace ochranářského 

managementu (péče o les, nelesní plochy, vodní hospodářství, turistika, výzkum, monitoring, strážní 

služba, veřejné vztahy atd...). 

 

Sídlo: 

Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo 
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Legislativa: 

Národní park byl vyhlášen nařízením vlády z 20. března 1991 (č. 164/1991 Sb.) s účinností od 10. května 

1991. Dne 1. července 1991 byla k zajištění ochrany přírody na území NP Podyjí a jeho ochranného 

pásma zřízena Správa NP Podyjí. 

Organizační struktura: 

ODBOR PÉČE O LES 

Oddělení péče o les  

Oddělení lesní správy a péče o nelesní pozemky (Lesní správa) 

ODBOR OCHRANY PŘÍRODY 

Oddělení speciální ochrany přírody a strategického plánování  

Oddělení obecné ochrany přírody 

ODBOR VEŘEJNÝCH VZTAHŮ, DOKUMENTACE A INFORMATIKY 

Oddělení dokumentace, propagace a informatiky 

Pracoviště GIS 

Oddělení Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí 

Oddělení terénní služby  

ODBOR EKONOMICKO – PROVOZNÍ 

Oddělení ekonomické a administrativní  

Oddělení provozně-technické  

 

Obrázek č. 6 Organizační struktura Správy NP Podyjí 
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https://www.nppodyji.cz/sprava-np-urad
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Tabulka č. 35 Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v ha 

rok výměra PUPFLu v ha 

2015 5 066,71 

2016 5 068,03 

2017 5 072,56 

2018 5 073,16 

2019 5 076,34 

Zdroj: Vyžádaná informace, Správa NP Podyjí 

 

Tabulka č. 36 Průměrné zpeněžení dříví v Kč dle parity Vlasta 

Zpeněžení (OM) 2015 2016 2017 2018 2019 

 [Kč] 1362 1219 1099 823 741 

Zdroj: Vyžádaná informace, Správa NP Podyjí 

 

 

 

Tabulka č. 37 Počty zaměstnanců a pracovníků na dohody o provedení práce při Správě NP Podyjí 

31.12. zaměstnanci dohody celkem přepočtený 

stav 

zaměstnanci celkem 

2015 45 9 54 2015 44 44 

2016 43 23 66 2016 42 42 

2017 44 23 67 2017 43 43 

2018 43 7 50 2018 42 42 

2019 43 12 55 2019 42 42 

Zdroj: Vyžádaná informace, Správa NP Podyjí 

 

Tabulka č. 38 Přehled ploch v LHC 

Zdroj: Vyžádaná informace, Správa NP Podyjí 

 

Porostní půda Bezlesí Lesní 
pozemky 

Jiné pozemky Celkem 
PUPFL 

Ostatní pozemky 

5 003,18 20,20 5 023,38 34,02 5 057,40 62,27 
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Graf č. 8 Zastoupení dřevin v lesích Národního parku Podyjí v % 

 

 

 

Tabulka č. 39 Objem těžby v NP Podyjí (podle druhů těžeb) v m3 

Těžba 2015 2016 2017 2018 2019  

Těžba úmyslné 597 1 761 3 560 1 948 1 381  

Těžba nahodilé 

ostatní 

7 235 6 394 4 833 4 346 6 027  

Těžba kůrovcové 705 4 097 5 699 5 997 2 472  

Těžba nahodilé 

celkem 

7 940 10 491 10 532 10 343 8 499  

Těžba celkem 8 537 12 252 14 092 12 291 9 880  

Zdroj: Vyžádaná informace, Správa NP Podyjí 

 

Tabulka č. 40 Objem prodávaného dříví v NP Podyjí v m3 

Prodej 

dříví 

2015 2016 2017 2018 2019 

list. [m3] 664 277 744 1 080 774 

jehl. [m3] 6 972 12 223 12 983 10 469 9 841 

celkem 

[m3] 

7 636 12 500 13 727 11 549 10 615 

Zdroj: Vyžádaná informace, Správa NP Podyjí 

5%

15%

37%

3%

19,0%

21%

Zastoupení dřevin - Národní park Podyjí

Smrk Borovice (i kosodřeviny a vejmutovka a limba) Dub Buk Ostatní Habr
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Tabulka č. 41 Škody způsobené zvěří vykazované správou NP Podyjí v Kč 

rok  2015 2016 2017 2018 2019 

škody zvěří 

[Kč] 

 4 821 2 766 3 310 1 479 1 305 

Zdroj: Vyžádaná informace, Správa NP Podyjí 

 

Myslivost: 

Úprava stavů zvěře (zde se hovoří o tzv. game managementu) v národních parcích probíhá v souladu 

se zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. prostřednictvím správy národního parku. Orgánem státní 

správy myslivosti v tomto režimu je Ministerstvo životního prostředí ČR. Metodická instrukce MŽP č. 

5/2011 k managementu volně žijících živočichů, kteří jsou zvěří (péče o zvěř a myslivost) na území 

národních parků vylučuje komerční lov zvěře v NP. Správa národního parku nerealizuje lov zvěře za 

úplatu (tzv. komerční způsob lovu), neboť tento způsob lovu je zde vyloučen. Regulace stavů zvěře je 

prováděna přímo zaměstnanci správy národního parku." 

 

 

3. Slovensko 

a. Lesy Slovenské republiky (Lesy Slovenskej republiky, štátný podnik) 

 

 

https://www.lesy.sk/ 

 

Státní podnik Lesy Slovenské republiky je pokračovatelem bohatých a dlouhodobých tradic lesnictví na 

Slovensku. Vznikl 01. 07. 1999 na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství Slovenské republiky 

sloučením šesti bývalých regionálních podniků státních lesů. Základním předmětem činnosti Lesů 

Slovenské republiky, s. p., je hospodaření na lesním a jiném majetku (ostatních pozemcích) ve 

vlastnictví Slovenské republiky. Realizuje vyvážené plnění všech funkcí lesa a trvale udržitelné 

https://www.lesy.sk/
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využívání hmotných a nehmotných produktů i služeb poskytovaných lesem. Prvořadým cílem činnosti 

státního podniku Lesy SR je zabezpečení trvale udržitelného obhospodařování lesů ve vlastnictví státu 

a ostatních uživatelů lesů tak, aby se při dodržení všech principů a kritérií trvale udržitelného rozvoje 

lesů zlepšovala funkčnost a maximalizovalo dosažení pozitivních efektů hospodaření. Mezinárodním 

uznáním takového hospodaření a přístupu je skutečnost, že v současnosti je celá výměra lesních 

porostů, obhospodařovaných odštěpnými závody státního podniku Lesy SR certifikovaná podle 

schématu PEFC nebo FSC. Lesy SR, s. p., se tak staly lídry v certifikačním procesu a získali skutečně 

důvěryhodné doklady o kvalitě práce lesníků, kterou je zabezpečené naplnění celospolečensky 

významných funkcí lesů. Z hlediska postavení na trhu státní podnik Lesy SR ještě v roce 2000 

hospodařil na výměře lesních pozemků 1 040 565 ha. V roce 2019 to bylo 882 882 ha, což je o 157 683 

ha méně. Celková výměra lesního půdního fondu Slovenské republiky představuje 2 023 051 ha a podíl 

státního podniku Lesy SR v roce 2019 tvořil 43,64 %. V návaznosti na snižující se výměru 

obhospodařovaných lesů v dlouhodobém horizontu klesá i podíl s. p. Lesy SR na relevantním trhu 

s prodejem dříví. V roce 2018 dodaly subjekty obhospodařující lesy na Slovensku 9,603 mil. m3 dříví, 

Lesy SR, s. p., se na tomto množství podílely celkovým objemem 4,566 mil. m3 dříví, tedy podílem 47,55 

%.  

 

 

Sídlo organizace: 

Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

 

Organizační struktura:  

Organizační strukturu státního podniku Lesy Slovenské republiky tvoří generální ředitelství a 23 

odštěpných lesních závodů a 2 specializované závody. 

 

Obrázek č. 7 Organizační struktura podniku Lesy Slovenské republiky 

 

 

 

Tabulka č. 42 Počet závodů – organizačních jednotek podniku Lesy Slovenské republiky 

Počet odštěpných závodů   23 + 2 

Generální 
ředitelství

Úsek 
generálního 

ředitele

Úsek 
organizačního 

ředitele

Úsek výrobně-
technického 

ředitele

Úsek 
ekonomického 

ředitele

Úsek 
obchodního 

ředitele
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Počet lesních správ         130 

Počet lesních obvodů         957 

Počet expedičních skladů        65 

Počet specializovaných a ostatních 24 

Počet účelových zařízení         4 

 

Odštěpné lesní závody  

Odštěpné lesní závody zabezpečují operativní správu jim svěřeného lesního a ostatního majetku se 

zaměřením hlavně na pěstební činnost, ochranu lesa a biologické práce celospolečenského významu, 

plánovanou těžbu dřeva a zhodnocování ostatních produktů lesa. 

 

Specializované odštěpné závody  

Odštěpný závod Lesní techniky-se zaměřením na interní služby zejména v oblasti těžební činností, 

odvozu dřevní hmoty, výroby energetické štěpky a servisních činností lesní techniky. 

Odštěpný závod Semenoles-zabezpečuje služby v oblasti semenářských činností, produkce lesních 

a okrasných dřevin a jeho posláním je zároveň zachovaní genofondu lesů Slovenska.  

Organizační uspořádání státního podniku Lesy Slovenské republiky umožňuje flexibilně přistupovat k 

úpravám počtu organizačních jednotek na jednotlivých stupních řízení podle aktuálních potřeb. 

 

Tabulka č. 43 Průměrný evidenční přepočítaný počet zaměstnanců státního podniku za rok 2019 

V kategorii Technicko-hospodářský 

pracovník (THP) 

2 231 

V kategorii D (dělník) 1 326 

Celkem 3 557 

 

 

 

Tabulka č. 44 Počty technickohospodářských pracovníků k 31. 12. 2019 

Ústředí odštěpných závodů               492 

Expediční sklady                                    159 

Lesní správy                                           1 312 

Specializované odštěpné závody       92 

Ústředí generálního ředitelství a střediska          154 

Celkem             2 209 

 

Myslivost: 
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Jednou z hlavních aktivit činnosti státního podniku Lesy Slovenské republiky je také myslivost a s ní 

spojená lovecká turistika. Myslivost vytváří samostatný výrobně-ekonomický okruh. Lesy SR vykonávaly 

k 31. 12. 2019 právo myslivosti ve 130 režijních mysliveckých revírech s celkovou výměrou 445 tis. ha, 

což představuje 7% podíl z celkového počtu mysliveckých revírů a 10% podíl z výměry myslivecké 

plochy v SR. Průměrná výměra mysliveckého revíru je 3421 ha, přičemž 2 revíry mají výměru větší než 

20 tis. ha. Z celkového počtu režijních revírů je 10 obor a 6 bažantnic. Plánovaný lov byl v myslivecké 

sezóně 2019 splněný k 31. 01. 2020 na 86,26 % (jelen); 91,3 % (dančí); 89,19 % (muflon); 72,46 % 

(srnčí) a 89,68 % (divočák). Celkové plnění plánovaného lovu spárkaté zvěře bylo na 86,73 %. V roce 

2019 nebyl povolený pro Lesy SR lov medvěda hnědého. Plánovaný byl lov 9 kamzíků, celkem bylo za 

poplatek ulovených 9 ks. 

 

Základní ekonomické ukazatele státního podniku Lesy SR ve výkonu „241 – myslivost“ v roce 2019: 

V roce 2019 by hospodářský výsledek z přímých nákladů překročený o 192 497 € oproti plánu. 

 

Tabulka č. 45 Základní ekonomické ukazatele ve výkonu myslivosti 

Výnosy celkem                    4 409 

Přímé náklady                      2 134 

HV z přímých nákladů společnosti 2 275 

 

 

Podíl kalamitních těžeb na celkových se pohybuje okolo 50 %, s celkovou těžbou ve výši cca 4,5 milionů 

m³. Průměrný stav zaměstnanců se pohybuje okolo 3,5 tisíců osob. Tržby za dříví představují hlavní 

zdroj tržeb, průměrné zpeněžení v roce 2019 dosáhlo 48,15 EUR za kubický metr. Ukazatele rentability 

jsou ve srovnání s LČR nižší, meziročně klesá také hospodářský výsledek.  

 

 

Celková výše těžeb dosáhla v roce 2019 4 456 tisíc m3. Toto vysoké číslo nahodilých těžeb je 

způsobeno probíhající kůrovcovou kalamitou, které kromě České republiky probíhá i v okolních státech. 

Jelikož na Slovensku je převažující dřevinou v tamních lesích smrk, tak průběh kalamity je podobný jako 

v České republice se všemi doprovodnými negativními jevy – prudký pokles ceny dříví, nedostatek 

zpracovatelských kapacit, velkoplošná devastace lesů atd. 

Těžba dříví 

V roce 2019 dosáhla celková těžba výše 4 456 789 m³, podíl kalamitní těžby přesáhl přes 53 %. Vývoj 

celkové těžby, včetně kalamitní, je uveden v tabulce č 44: 
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Graf č. 9 Zastoupení dřevin v porostech u Lesů Slovenské republiky v % 

 

Zdroj: webové stránky forestportal.sk 

 

Tabulka č. 46 Celková těžba a podíl kalamitní těžby v letech 2015-2019 podniku Lesy SR 

Těžba/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Celková těžba 4 205 559 4 322 864 4 309 666 4 566 087 4 456 789 

Kalamitní těžba 2 183 121  

(52 %) 

1 983 698 

(46 %) 

2 017 828 

(47 %) 

2 433 932 

(53 %) 

2 346 263 

(53 %) 

Zdroj: VZ LSR 2015-2019 

 

 

Tržby za dříví 

Tržby za dříví činily v roce 2019 celkem 202 844,17 EUR při průměrném zpeněžení 48,15 EUR. Vývoj 

zpeněžení pouze jehličnatých sortimentů (které převládají), je uveden v grafu níže, zpeněžení 

jehličnatých a listnatých sortimentů v tabulce níže:  

 

Tabulka č. 47 Tržby a průměrné zpeněžení dříví v letech 2015-2019 podniku Lesy SR 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby za dříví  197 131,58 200 513,91 207 362,49 216 072,96 202 844,17 

19%

5%

12%

36%

28,0%

Zastoupení dřevin - Lesy Slovenské republiky

Smrk Borovice (i kosodřeviny a vejmutovka a limba) Dub Buk Ostatní
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 (tis. EUR)  

Průměrné 

zpeněžení1 

(EUR/m³) 

47,87 47,68 49,64 50,24 48,15 

Zdroj: VZ LSR 2015-2019 

1 Jehličnatý i listnatý sortiment dohromady 

 

Graf č. 10 Průměrné zpeněžení jehličnatých sortimentů u Lesů SR v EUR/m3 

 

Zdroj: VZ LSR 2015-2019 
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Obchodní kanály 

V roce 2015 proběhlo 163 elektronických aukcí s dodaným objemem 82 300 m³ v celkové sumě 

3 810 670 EUR. O rok později bylo aukcí pouze 85 s výrazně nižším celkovým objemem ve výši 25 963 

m³ (tržby 1 081 566 EUR). V roce 2018 v elektronických aukcích s tržbami 2297, 307 tis. EUR bylo 

vydraženo 37 163 m³, ve veřejných dražbách 6 854 m³ (tržby 2012, 251 tis. EUR). V roce 2019 byl 

testován pilotní projekt prodeje dříví nastojato, v objemu 36 792, 85 m³ jehličnaté a 8413, 86 m³ listnaté 

suroviny (tržby za ně činily 314, 43 tis. EUR, resp. 106, 39 tis. EUR). Zároveň v loňském roce bylo 

prodáno 14 465, 73 m³ s tržbami 1 105, 41 tis. EUR v rámci elektronických aukcí a ve veřejných 

dražbách pak s tržbami 1 759, 49 tis. EUR objem 6 911, 96 m³.  

 

Hospodářský výsledek 

Oproti roku 2015 došlo v roce 2019 k výraznému poklesu hospodářského výsledku. Zatímco v roce 

2015 dosahoval výše 7790, 21 mil. EUR (a částky přes 7 mil. EUR dosahoval i v letech 2016 a 2017), 

došlo v roce 2018 k jeho poklesu na hodnotu 5231, 9 mil. EUR až na hodnotu 3030, 3 mil. EUR v roce 

2019, který byl tedy ze sledovaného období nejnižší. 

Graf č. 11 Rentabilita v letech 2015-2019 podniku Lesy Slovenské republiky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z VZ 2015-2019 
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Tabulka č. 48 Náklady (N) pěstební (PČ) a těžební činnosti (TČ) v tis. EUR a na m3 v EUR 

Náklad/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

přímé N PČ bez vlivu 

rezerv 

20 268,72 20 273,93 25 864,12 26 599,99 26 380,86 

přímé N TČ 107 407,5 106 681,2 109 202,6 119 595,8 113 621,7 

přímé N TČ/m³ 25,54 25,14 25,34 26,19 25,49 

Zdroj: VZ LSR 2015-2019 

 

Tabulka č. 49 Produktivita práce z přidané hodnoty (PPzPH) v EUR 

PP z PH/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

PPzPH 27 714,60 28 332,55 29 801,30 30 020,52 29 191,11 

Zdroj: VZ LSR 2015-2019 

 

Investice 

V roce 2015 činil celkový objem investic více než 18 milionů EUR. V roce 2016 bylo plánováno téměř 

70 milionů EUR, tento plán byl ale naplněn pouze z necelých 80 % (necelých 24 milionů EUR na 

stavební práce a v obdobné výši i na strojní investice).   

Konkrétní směřování investic a skutečnou výši plnění v posledních třech letech shrnuje tabulka (v tis. 

EUR). Bližší členění jednotlivých kategorií uvádí dále výroční zprávy podniku.  

 

Tabulka č. 50 Investice u Lesů Slovenské republiky v EUR 

Investice/ Rok 2017 2018 2019 

Celkový objem 
investic 

23 898,61           24 183,39 23 225,93 

Stavební investice 11 487,69 15 555,22 9 514,55 

Strojní investice 12 410,92    8 628,17 13 711,38 

Zdroj: VZ LSR 2015-2019 

Certifikace lesů 

Pokud jde o certifikaci lesů systémem FSC, na Slovensku je podobný trend jako v České republice, tzn., 

že se zvyšuje podíl lesů certifikovaných systémem FSC, přičemž aktuálně přesahuje plocha FSC 

certifikovaných lesů u státního podniku Lesy Slovenské republiky více než 196 tis. ha (FSC, 2020). 

Tabulka RD3 zároveň dokládá významně převažující podíl certifikace lesů PEFC a rostoucí velikost 

plochy dvojité certifikace, která je vyšší než navyšování FSC certifikované plochy lesů. 
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Tabulka č. 51 Plocha certifikovaných lesů ve Slovenské republice (v ha) 

Systém certifikace lesů 2015 2016 2017 2018 2019 

FSC celkem 146 258 146 271 146 832 148 292 208 652 

PEFC celkem 1 251 266 1 245 921 1 229 324 1 224 220 1 215 967 

Dvojitá cert. (PEFC a FSC) NR 9 000 88 098 87 349 130 398 

  

Vojenské lesy a majetky SR 

FSC 0 0 1 206 1 206 1 206 

PEFC  --  --  --  --  -- 

Lesy Slovenské republiky 

FSC (zdroj: FSC, 2020) 107 850 107 850 107 850 107 850 156 720 

FSC (zdroj: Lesy SR, 2020) 106 387 86 047 84 968 84 647 124 616 

PEFC 911 369 905 481 886 252 883 930 883 930 

PEFC pozn.: slovenské státní lesy jsou účastníky PEFC skupinové certifikace 

Zdroj: FSC, 2015 až 2020; Lesy SR, 2020; PEFC, 2016 až 2020b 

-- údaj nebyl dohledán jako veřejně přístupný 

NR-není relevantní-údaj nebyl v roce 2015 sledován 

 

Obchod se dřívím 

Elektronické aukce byly na Slovensku spuštěny v roce 2011. Intervaly aukcí jsou týdenní, měsíční a 

čtvrtletní. Prodávaný sortiment se člení dle kvalitativních tříd a rozměrů. Informace o elektronických 

aukcích jsou dostupné na webových stránkách LSR a zároveň se objevují v celoslovenských tištěných 

médiích. Účastnit aukce se mohou fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby, ale pro obě skupiny 

shodně platí, že musí složit finanční záruku ve výši 1 000 EUR. Nutná je registrace subjektu ve webové 

aplikaci e-wood.sk a následně doručení podepsaného souhlasu na podnik Lesy SR. Registrace musí 

být provedena nejpozději 3 dny před konáním příslušné aukce (tedy aukce, o kterou má registrující 

zájem). Předmětem zakázek obchodovaných skrze elektronické aukce je limitovaný objem dřevní hmoty 

členěný podle kvalitativních tříd a rozměrů zároveň v členění podle organizačních jednotek. Realizační 

ceny jsou vždy uváděny v EUR za m³ (bez DPH). Minimální vyvolávací cenu stanovuje podnik Lesy SR 

a vítězem je pak nejlepší cenová nabídka. Minimální objem obchodovaného dřeva se vždy stanovuje 

pro konkrétní aukci. Pokud je kupujícímu dodán objem menší než 50 % jím požadovaného objemu, 

může z aukce bez sankcí odstoupit. Uzavření kupní smlouvy se má uskutečnit do 7 dnů od uveřejnění 

výsledků aukce (Palátová, Dudík, 2017). 
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Obchodní kanály 

V roce 2015 proběhlo 163 elektronických aukcí s dodaným objemem 82 300 m³ v celkové sumě 

3 810 670 EUR. O rok později bylo aukcí pouze 85 s výrazně nižším celkovým objemem ve výši 25 963 

m³ (tržby 1 081 566 EUR). V roce 2018 v elektronických aukcích s tržbami 2297, 307 tis. EUR bylo 

vydraženo 37 163 m³, ve veřejných dražbách 6 854 m³ (tržby 2012, 251 tis. EUR). V roce 2019 byl 

testován pilotní projekt prodeje dříví nastojato, v objemu 36 792, 85 m³ jehličnaté a 8413, 86 m³ listnaté 

suroviny (tržby za ně činily 314, 43 tis. EUR, resp. 106, 39 tis. EUR). Zároveň v loňském roce bylo 

prodáno 14 465, 73 m³ s tržbami 1 105, 41 tis. EUR v rámci elektronických aukcí a ve veřejných 

dražbách pak s tržbami 1 759, 49 tis. EUR objem 6 911, 96 m³.  

Investice do neproduktivních činností 

Investice do neproduktivních činností zahrnují zejména investice do rekonstrukcí nádrží, rybníků, 

budování informačních center atd. 

Tabulka č. 52 Výše investic u podniku Lesy Slovenské republiky v tis. EUR 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Investice do 

neproduktivních 

nevýnosových činností 

v tisíc EUR 

2 517,31 3 169,09 4 142,81 4 494,76 3 730,61 

Zdroj: VZ LSR 2015-2019 

Ochrana přírody 

Část lesních pozemků pod správou Lesů Slovenské republiky patří mezi Národní parky (i když jsou 

spravovány správami národních parků). Dále Chráněné krajinné oblasti, dále národní přírodní 

rezervace, přírodní rezervaci, národní přírodní památky, přírodní památky, chráněné areály. Rozdělení 

oblastí, ve kterých je nějakým způsobem omezeno hospodaření, dle účelu ochrany, je velice podobné 

rozdělení v České republice. 

Dotace 

Pro Slovensko jsou použity údaje publikované v tzv. “Zelených zprávách“. Instituce, které obhospodařují 

státní lesy, mohou čerpat prostředky jak z národních zdrojů, tak evropských fondů. 
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Tabulka č. 53 Dotace slovenských státních lesů v tis. EUR 

Ukazatel Jednotka Stav v roce 

  2018 2019 

Státní podpora celkem  tis. € 4 106 1 238 

z toho: státní podpora na lesnické činnosti tis. € 0 0 

           státní podpora na investice tis. € 3 866 389 

           státní podpora na jinou činnost tis. € 240 849 

 

Vedle uvedených národních zdrojů čerpají Lesy SR v rámci udržitelnosti projektů i podporu z Programu 

rozvoje venkova na projekty „Automatizovaný stacionárny detekčný systém (ASDS) pre včasnú detekciu 

lesných požiarov pre oblasť Nízke Tatry a Vysoké Tatry“ a „Automatizovaný stacionárny detekčný 

systém (ASDS) pre včasnú detekciu lesných požiarov pre oblasť Záhorie“. 

Další evropské dotační prostředky jsou ze zapojení do projektů přeshraniční spolupráce Interreg.  

Tabulka č. 54 Statní lesy TANAPu Tatranská Lomnice 

Ukazatel Jednotka Stav v roce 

  2018 2019 

Státní podpora celkem, z toho tis. € 1 130 1 659 

           státní podpora na jinou činnost tis. € 1 130 1 659 

 

Tabulka č. 55 Vojenské lesy a majetky, Pliešovce 

Ukazatel Jednotka Stav v roce 

  2018 2019 

Státní podpora celkem  tis. € 5 548 6 207 

z toho: státní podpora na lesnické činnosti tis. € 3 540 3 489 

           státní podpora na investice tis. € 1 244 1 710 

           státní podpora na jinou činnost tis. € 764 837 
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Tabulka č. 56 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič 

Ukazatel Jednotka Stav v roce 

  2018 2019 

Státní podpora celkem  tis. € 737 1 592 

z toho: státní podpora na lesnické činnosti tis. €  55 

           státní podpora na investice tis. €  800 

           státní podpora na jinou činnost tis. €  737 

 

Tabulka č. 57 Technická univerzita Zvolen 

Ukazatel Jednotka Stav v roce 

  2018 2019 

Státní podpora celkem  tis. € 373 370 

z toho: státní podpora na lesnické činnosti tis. € 0 0 

           státní podpora na investice tis. € 0 0 

           státní podpora na jinou činnost tis. € 373 370 

Zdroje: Výročná správa LSR (2019) a Zelená správa (2019) 
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b. Vojenské lesy a majetky SR, š. p. 

 

Současné Vojenské lesy a majetky SR, š. p. vznikly po rozdělení Československa v roce 1993 se sídlem 

v Pliešovciach. Podnik vznikl pro potřeby efektivního a ekologického obhospodařování lesní a 

zemědělské půdy ve vojenských výcvikových prostorech armády SR. Podnik hospodaří na výměře 65 

431 ha lesní půdy s roční těžbou cca 300 000 m3. Státní podnik je tvořený generálním ředitelstvím a 

třemi závody v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou. 

Sídlo organizace: 

Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce 

Cíle organizace: 

Základním předmětem činnosti Vojenských lesů a majetků SR, státní podnik je: 

• Podnikatelská činnost v oblasti správy a využívání lesního a zemědělského majetku lesní, 

zemědělské, dřevozpracující a další související výroby a služeb,  

• poskytování služeb formou odstřelu zvěře a lovu ryb a následný prodej ulovené zvěře a ryb, 

• výroba a prodej sadbového materiálu a sadovnické práce,  

• těžba písku a štěrkopísku, 

• pořez a výroba řeziva, 

• činnost vykonávaná báňským způsobem: příprava a dobývání nevyhrazeného nerostu – 

andezit, včetně jeho úpravy v lomu “Malina” a vykonávání trhacích prací malého rozsahu: 

vývrtové odstřely/primárně i sekundárně rozpojované horniny/ a odstřely realizované za účelem 

očistění a úpravy řezů v lomu “Malina“  

• výroba biohumusu,  

• stolařská výroba,  

• opravy motorových vozidel,  

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě vázaných a koncesovaných 

živností, ubytovací služby,  

• uskutečňování staveb a jejich změn, 
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• prodej na přímou konzumaci jídel, nápojů a polotovarů ubytovaným hostům v ubytovacích 

zařízeních do 10 lůžek, 

• pronájem nemovitostí spojený s pronájmem, 

• pronájem nemovitostí,  

• provoz střelnice,  

• nákup, prodej, pronájem nebo úschovna zbraní a střeliva,  

• přeprava zbraní a střeliva,  

• vyhotovení lesních hospodářských plánů, 

• prodej pro přímou konzumaci nealkoholických a průmyslově vyráběných mléčných nápojů, 

koktailů, piva, destilátů, 

• prodej pro přímou konzumaci tepelně rychle upravených masových výrobků a obvyklých příloh 

a bezmasých jídel,  

• výdej jídel, 

• počítačové služby,  

• služby související s počítačovým zpracováním údajů, 

• reklamní a marketingové služby,  

• chov ryb,  

• vykonávání trhacích prací, 

• činnosti uvedené v §3 písmena a) zákona s výjimkou vyhledávání a průzkumu ložisek 

nevyhrazených nerostů – dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem v 

lomech s roční těžbou nižší než 500 000 tun, včetně úpravy a zušlechtění nerostů 

vykonávaných v souvislosti s jejich dobýváním, zabezpečením a likvidací lomů. 

 

Obrázek č. 8 Organizační struktura podniku Vojenské lesy a majetky 

 

 

Zdroj: upraveno podle VZ VLM 2019 

 

Ředitelství

Lesní správa 
Pliešovce

Odštěpný závod 
Malacky

Odštěpný závod 
Kežmarok

Odštěpný závod 
Kamenica nad 

Cirochou
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Tabulka č. 58 Počty zaměstnanců podniku VLM 

 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2018 

Průměrný přepočítaný počet 

zaměstnanců:   

252 267 

Stav zaměstnanců ke dni, ke 

kterému se vztahuje účetní 

uzávěrka:             

183 187 

Počet vedoucích 

zaměstnanců:   

18 18 

Zdroj: výroční zprávy společnosti  
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Myslivost 

Revíry disponují značnou biodiverzitou a dostatečným počtem lovné zvěře. Na chov dančí a mufloní 

zvěře, která trvale dosahuje vysoké kvality, je výrazně zaměřené lovecké hospodaření v Malackách.  

Optimální podmínky pro chov jelení a srnčí zvěře jsou v Pliešovciach, Kamenici nad Cirochou a 

Kežmarku. Chovu divokých prasat je věnovaná pozornost ve všech odštěpných závodech. 

 

Tabulka č. 59 Přehled a výměra loveckých revírů u podniku VLM 

Výměra loveckých revírů 

Organizační jednotka Lovecký revír Výměra v ha 

Malacky Záhoří 25 598 ha 

Turecký Vrch 2 009 ha 

Pliešovce Javorie 14 518 ha 

Sklené-Rovná dolina 2 440 ha 

Kežmarok Javorina 26 900 ha 

Kamenica Vyhrazený lovecký revír 15 096 ha 

Kamenica nad Cirochou 

Celkem 
 

86 561 ha 

Zdroj: výroční zprávy společnosti  

 

Vojenské lesy a majetky SR jsou dalším státním lesním podnikem na Slovensku. Obhospodařují 3 %  

(k roku 2019) veškeré lesní plochy na Slovensku. Celkově tedy hospodaří v současnosti na ploše lesní 

půdy o rozloze 62 901 ha. Vojenské lesy tedy obhospodařují procentuálně méně plochy než Vojenské 

lesy ČR. Výměra obhospodařované lesní plochy se nadále pomalu snižuje, a to hlavně z důvodu 

převodu částí pozemků pod správu Lesů Slovenské republiky. 

Tabulka č. 60 Plocha lesa u VLM v ha 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Plocha lesa ha 64 830 64 454 64 240 63 920 62 901 

procento obhospodařované 

lesní plochy státu (%) 

3 3 3 3 3 

Zdroj: VZ VLM SR 2015-2019 

Vysoké číslo nahodilých těžeb je způsobeno probíhající kůrovcovou kalamitou, stejně jako v lesích 

obhospodařovanými Lesy Slovenské republiky. 
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Graf č. 12 Zastoupení dřevin v porostech podniku VLM v % 

 

Zdroj: webové stránky forestportal.sk 

Tabulka č. 61 Těžba dříví u podniku VLM v m3 

Těžba/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

těžba celkem m3 307 745 325 426 342 397 323 464 332 917 

nahodilá těžba m3 173 494 157 718 171 732 221 677 224 922 

úmyslná těžba m3 134 251 167 708 170 665 101 787 107 995 

Zdroj: VZ VLM SR 2015-2019 

 

Zpeněžení dříví 

Celkové průměrné zpeněžení dříví v roce 2019, v důsledku zvýšení podílu jehličnatých sortimentů 

nižších kvalitativních tříd, meziročně pokleslo o 1,87 €/m3 (viz tab. 36), a to i přes zvýšení průměrného 

zpeněžení listnatého dříví o 2,18 €/m3, ale z důvodů nutnosti zpracování jehličnaté kalamity a přebytku 

dřeva na trhu, průměrná realizační cena jehličnatého dříví meziročně klesla o 4,53 €/m3 (VLM SR, 2020). 

Tabulka č. 62 Vývoj těžby, dodávek a zpeněžení dříví v podniku VLM SR v m3 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Těžba dříví celkem (m3) 307 745 325 426 342 397 323 464 332 917 

z toho nahodilé těžby (m3) 173 494 157 718 171 732 221 677 224 922 

Dodávky dříví (m3) 309 638 331 037 340 611 326 074 339 376 

Průměrné zpeněžení (€/m3) 45,44 45,37 46,30 46,97 45,10 

Zdroj: VLM SR, 2020 

16%

33%

5%

29%

17,0%

Zastoupení dřevin - Vojenské lesy a majetky

Smrk Borovice (i kosodřeviny a vejmutovka a limba) Dub Buk Ostatní
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Investice do neproduktivních činností 

Investice do neproduktivních činností zahrnují zejména investice do rekonstrukcí nádrží, rybníků, 

budování informačních center atd. – podobné jako u Lesů Slovenské republiky. 

Tabulka č. 63 Výše investic u podniku VLM v tis. EUR 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Investice do neproduktivních 

nevýnosových činností v tisíc 

EUR 

956 439 995 1 186 2 718 

Zdroj: VZ VLM SR 2015-2019 

Ochrana přírody 

Některé části pod Správou Vojenských lesů a majetků SR jsou národní přírodní rezervace, přírodní 

rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, chráněné areály. Jedná se o malé části území 

lesů. Části území jsou používána jako vojenská cvičiště a vstup do nich je omezen. 
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4. Polsko 

a. Polské státní lesy (Lasy Paňstwove)  

 

https://www.lasy.gov.pl/en 

 

Cíle organizace: 

 

Hospodaření ve státních lesích Polské republiky zajišťuje Státní lesní podnik Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe (LP) jako zvláštní organizační jednotka státu zřízená přímo lesním zákonem. 

Statut státního lesního podniku je definován Zákonem o lesích ze dne 28. září 1991. V tomto zákoně je 

podnik státních lesů popsán jako organizační složka státu bez právní subjektivity. Rovněž je zde 

definována organizační struktura a principy finančního hospodaření.  

Úkolem LP je dle lesního zákona nakládání s pozemky a jinými nemovitostmi, nebo nemovitostmi, které 

sloužící lesnímu hospodářství. Dále pak zajišťují evidenci státního majetku a zjišťují jeho hodnotu. 

Hospodaření v lesích spravovaných LP se povinně řídí lesním hospodářským plánem zpracovávaným 

pro jednotlivé kanceláře nadlesního. Hospodářskou činnost zajišťují Polské státní lesy převážně 

vlastními zaměstnanci.  

Vedle hospodářské činnosti však LP plní celou řadu funkcí příslušejících veřejné moci, jako je lesní 

stráž, vykonávají poradenskou činnost vůči soukromým vlastníkům lesa, iniciují, koordinují a provádějí 

pravidelná hodnocení stavu lesa a lesních zásob a prognózy změn v lesních ekosystémech, 

zpracovávají pravidelnou velkoplošnou inventarizaci stavu lesa a vedou banku dat o stavu lesů a lesních 

zásob. Dále vytvářejí vzorové lesní komplexy na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích, 

vyhotovují zprávu o stavu lesů a zprávu o výsledcích finančního hospodaření a v případech uzavření 

dohody s příslušnými orgány obecné státní správy vykonávají po zajištění potřebných finančních 

prostředků státní správu v nestátních lesích LP. Mohou být rovněž ministrem životního prostředí 

pověřeny plněním úkolů souvisejících s vytyčením prvků soustavy NATURA 2000 a zajištěním jejich 

odpovídající funkčnosti. 

 

Sídlo organizace: 

ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa 

https://www.lasy.gov.pl/en
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Organizační struktura: 

 

Organizační struktura LP je třístupňová a k 31. prosinci 2015 ji tvořilo generální ředitelství, 17 

regionálních ředitelství a 431 kanceláří nadlesního. V čele generálního ředitelství a celé organizační 

struktury LP stojí generální ředitel, který je jmenován a odvoláván ministrem životního prostředí. Tomu 

je také ze své funkce odpovědný. Generální ředitel řídí celou organizaci, mimo jiné, vydává příkazy a 

rozhodnutí. Může lesy, pozemky nebo jiné nemovitosti převést do užívání organizační jednotce státu 

nebo územní samosprávě, pokud je převod odůvodněn zájmy obrany a bezpečnosti státu, ochrany 

hranic, vědy a vzdělávání, ochrany přírody, ochrany vodních děl, ochrany mořského pobřeží, ochrany 

kulturních památek, rekreace obyvatel nebo zájmy zemědělství. Převod práva užívání se realizuje na 

základě dohody.  

Úkolem regionálních ředitelství je zejména dohled nad podřízenými lesnickými jednotkami a dále 

koordinace aktivit na svém území.  

Kanceláře nadlesního obhospodařují lesy na základě vytvořeného lesnického plánu a jsou zodpovědné 

za stav lesa ve spravovaném území. 

 

Obrázek č. 9 Organizační struktura Polských státních lesů 
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Struktura hospodářských aktivit: 
 
Hlavním dodavatelem dříví na polský trh jsou Polské státní lesy, které pokrývají poptávku z více než 90 

procent. Jejich těžba dosáhla 38,4 mil. m3. Z lesů soukromých vlastníků bylo vytěženo 5,5 mil. m3. 

Celková produkční plocha lesních školek je 1 993 ha a následná obnova lesa je prováděna na 59 575 

ha. Pořez měkkých dřevin tvoří 90 procent celkové produkce řeziva v Polsku. V roce 2014 činila 

produkce 4,2 milionu m3. Výroba tvrdého řeziva činila 0,5 milionu m3. Polsko je významným 

producentem desek na bázi dřeva. V roce 2014 dosáhla produkce 9,2 milionu m3 (4,8 milionů m3 

dřevotříska, 3,9 milionů m3 dřevovláknité desky, 0,4 milionů m3 překližka a 55 000 m3 dýh). 27 % těchto 

výrobků bylo exportováno. Velmi dynamicky se rozvíjí také nábytkářský průmysl a výroba dřevěných 

obalových materiálů. Výroba palet překročila v roce 2014 90 miliónů kusů a 80 % produkce dřevěných 

obalů bylo vyvezeno. V roce 2015 Polské státní lesy zaměstnávaly 25 502 pracovníků, což je o 126 

zaměstnanců více než v roce 2014. Na platy zaměstnanců bylo v roce 2015 vynaloženo 2 310 130,6 

tisíc. zł. Tato částka činila 29,7 % nákladů. 

 

Právní předpisy:  
 
Lesnictví v Polsku se týkají především dva zákony a to: Zákon o lesích ze dne 28. září 1991 a zákon o 

ochraně zemědělských a lesních pozemků ze dne 3. ledna 1995. Polský lesní zákon je složitý v oblasti 

vlastnického režimu. Uvádí, že jeho ustanovení se vztahují „na lesy bez ohledu na formu jejich 

vlastnictví“, ale mnohá ustanovení se mezi státními a soukromými lesy výrazně liší. Lesní zákon také 

podrobně upravuje organizační strukturu Státních lesů. Rozdíly v rozsahu práv a povinností pro státní 

lesy a lesy ostatní je v Polsku možné nalézt i ve všeobecné povinnosti hospodařit podle lesního 

hospodářského plánu, přičemž u nestátního lesa je rozlišováno navíc mezi osobami fyzickými a 

pozemkovými společenstvy na jedné straně a osobami právnickými na straně druhé. Také je zde 

stanoven rozsah práv a povinností tak, aby zejména lesy ve vlastnictví státu plnily funkce spojené s 

veřejným zájmem. 

Polské státní lesy jsou státním lesním podnikem v Polsku. Obhospodařují 76,9 procent (k roku 2017) 

veškeré lesní plochy v Polsku Celkově tedy hospodaří v současnosti na ploše lesní půdy o rozloze 7 308 

704 ha. Údaje publikované Polskými státními lesy jsou bohužel dost zpožděné, v současné době 

(červenec 2020) je k dispozici pouze výroční zpráva 2018, která ale shrnuje rok 2017. 

 

Tabulka č. 64 Plocha lesa ve správě Polských státních lesů v ha 

 
2015 2016 2017 

Plocha lesa (ha) 7 298 874 7 303 542 7 308 704 

procento obhospodařované lesní plochy 

státu 

77 77 76,9 

Zdroj: VZ PL 2016-2018 
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Celková výše těžeb dosáhla v roce 2017 40 627 tisíc m3, z toho 8 607 tisíc m3 tvořila nahodilá těžba. 

Procento nahodilé těžby není v Polských státních lesích tak vysoké, jelikož v Polsku dominují hlavně 

borové lesy (61 %), které nejsou napadány lýkožroutem smrkovým. Došlo však i zde ale k vyššímu 

úhynu borovic z důvodu sucha a také napadání oslabených stromů jinými kůrovci. Přesto úhyn není tak 

masivní jako úhyn smrků v České republice. 

 

Graf č. 13 Zastoupení dřevin v porostech Polských státních lesů v % 

 

Zdroj: VZ PL_2016 

 

Tabulka č. 65 Těžba dříví u Polských státních lesů v m3 

Těžba/rok 2015 2016 2017 

těžba celkem (tisíce m3 36 497 37 405 40 627 

nahodilá těžba (tisíce m³) 5 097 6 611 8 607 

úmyslná těžba tisíc m3 31 400 30 794 32 020 

Zdroj: VZ PL 2016-2018 

Celková zásoba dříví v Polských státních lesích je 1 249 mil m3, z toho cca polovina je ve 3. – 4. věkové 

třídě. Čistý zisk se rozděluje do vlastního fondu, do sociálního fondu společnosti a do tzv. oblastí 

společenského zájmu. Rozdělení zisku vyplývá ze zákona. V roce 2019 byl dosažen čistý zisk ve výši 

414 892, 6 tisíc zlotých.  
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Zastoupení dřevin - Polské státní lesy

Smrk Borovice (i kosodřeviny a vejmutovka a limba) Dub Buk Ostatní
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Objem prodejů dříví 

Tabulka č. 66 Vybrané ukazatele pro Polské státní lesy (v polských zlotých) 

Ukazatel/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

celkové 

příjmy 

8 196 684,9 8 409 635,4 8 960 591,4 9 791 575,8 9 149 902 

celkové 

náklady 

7 786 111,6 7 985 846 8 519 509,2 9 236 132 8 710 455,4 

hrubý zisk 411 031,1 423 789,4 4 410 82,2 554 443,8 439 446,6 

daň z příjmu 28 867,3 19757,7 5954,7 18 328,5 24 553,8 

čistý zisk 382 163,8 404 031,7 435 127,5 537 115,3 414 892,8 

Zdroj: FEZ 2015-2019 

 

Certifikace lesů 

Certifikace lesů v Polsku je charakteristická významným podílem státních lesů (Lasy Państwowe) na 

celkové certifikaci lesů v Polsku, ať už jde o systém PEFC nebo FSC. Z dat tabulky 65 také vyplývá, že 

uvedené státní lesy budou certifikovány systémem PEFC i FSC. Nižší celková plocha FSC 

certifikovaných lesů v Polsku v roce 2015 a 2018 ve srovnání s FSC certifikovanou plochou u státních 

lesů nemá známou příčinu. Důvodem mohou být rozdílná zdrojová data, kdy plocha státních lesů 

certifikovaných FSC vyplývá ze součtu velikostí plochy lesů jeho jednotlivých organizačních jednotek, 

které byly uvedeny na webu FSC (FSC, 2020) u příslušných certifikátů vztahujících se k těmto 

organizačním jednotkám. 

 

Tabulka č. 67 Plocha certifikovaných lesů v Polské republice v ha 

Systém certifikace lesů 2015 2016 2017 2018 2019 

FSC celkem 6 930 479 6 939 230 6 936 266 6 763 999 6 956 224 

PEFC celkem 7 277 704 7 252 197 7 252 197 7 155 810 7 156 000 

Dvojitá cert. (PEFC a FSC) NR 6 870 607 6 917 105 6 923 784 6 738 985 
 

Lasy Państwowe 

FSC 6 935 574 6 935 574 6 935 574 6 951 242 6 951 620 

PEFC  --  --  --  --  -- 

PEFC pozn.: polské státní lesy jsou účastníky PEFC skupinové certifikace 

Zdroj: FSC, 2015 až 2020; PEFC, 2016 až 2020b 

--údaj nebyl dohledán jako veřejně přístupný 

NR-není relevantní-údaj nebyl v roce 2015 sledován 
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Obchod se dřívím 

 

Státní lesy mají monopol na dodávky dřeva. Do roku 2006 fungoval systém prodeje na bázi klasického 

tržního vyjednávání na principu nabídky a poptávky. Do něj bylo zapojeno několik institucí - místní lesní 

inspektoráty (Local Forest Inspectorate), regionální ředitelství státního podniku (Regional Directorate of 

State Forest National Forest Holding), nebo samotné ředitelství (State Forest National Forest Holding). 

Z důvodu netransparentnosti a kritiky, že v systému vznikala tzv. šedá zóna, byl v roce 2007 spuštěn 

internetový portál Forest-Wood portal s cílem systém zefektivnit (Wanat, Potkański, 2011).  

 

Tento online systém umožňuje dřevo prodat několika způsoby: 

 

• Prostřednictvím Portal of Forest and Timber („PLD“) 

• Prostřednictvím online aukce e-drewno (konají se dvakrát ročně a vyhrává nejvyšší 

nabídnutá cena) 

• Prostřednictvím online aukce e-wood  

• Prodej pomocí nabídek  

• Pomocí tržního vyjednávání  

Prodej pomocí nabídek je v praxi realizován pouze na malé objemy skrze obálkovou metodu, nikoliv 

online a vyhrává vždy nejvyšší cena. Tržní vyjednávání je sice uvedeno jako jedna z možností prodeje, 

v praxi se ale nevyskytuje. V roce 2013 se zároveň rozrostly možnosti prodeje skrze Portal of Forest 

and Timber (PLD) a to konkrétně pro organizace, které (dříve) investovaly do pilařských provozů.  

 

Cenu zde tvoří prodávající, kupující ji nenabízí. Aukce se koná dvakrát ročně, a je možné tak nakoupit 

až 70 % množství, jehož výše je určena průměrným množstvím dřeva nakupovaného ve třech 

předcházejících letech. Kontrakty jsou uzavírány na dobu jednoho, či dvou let (Sikora, Krzosek, 2015). 

Prodej dříví státními lesy v roce 2019 se skládal ze dvou způsobů (LP, 2019): 

• Základní prodej (hlavní fáze a dvě nadčasová období) - určený pro podnikatele, kteří 

nakupovali dřevo ve státních lesích v období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2016. Nabídka nákupu v 

tomto způsobu je omezena průměrnou roční výší nákupu a výší zaplaceného vkladu. 

• Otevřený prodej (hlavní fáze a dvě nadčasová období) - určený pro všechny podnikatele, bez 

ohledu na to, zda dříve nakupovali ve státních lesích nebo ne. Nabídka nákupu v tomto 

postupu je omezena pouze částkou zaplaceného vkladu. 

Státní lesy plánují v roce 2020 prodat celkem 40,3 mil. m3 dříví, z čehož téměř 34 milionů m3 je určeno 

pro podnikatelské subjekty. Z této nabídky je 80 % suroviny fondem pro podnikatelské subjekty s tzv. 

historií nákupu – toto dříví bude nabízeno na lesním a dřevařském portálu. Zbývajících 20 % se bude 

prodávat v aplikaci e-wood, dostupné všem hospodářským subjektům. 
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Poslední dva a půl roku byly výjimečné kvůli kalamitě v srpnu 2017 v Bory Tucholskie, kde bouře 

vyvrátila miliony stromů s celkovým objemem přes 8,6 milionu m3. Aktuálně probíhá dokončení 

zpracování posledních lokalit zničených lesů a většina dřeva, které bylo po katastrofě zpracováno, bylo 

nabízeno na trhu v letech 2017–2019. Proto v roce 2020 bude plánovaný celkový prodej dříví činit 40,3 

milionu m3, což je o něco méně než v roce 2019 (40,4 milionu m3), a mnohem méně než v roce 2018 

(44,7 milionu m3), tj. na vrcholu prací souvisejících s likvidací následků kalamity. Ve srovnání s „běžným“ 

rokem 2016, tj. kalamitou, je to však o téměř milion metrů krychlových více (LP, 2020). 

 

 

Investice 

V Polsku je ve zprávách o finančním hospodaření pojem investice shodný s vymezením/definicí 

finančních investic, tj. prostředků vložených do krátkodobých a dlouhodobých finančních instrumentů. 

Z tohoto důvodu není dále v textu interpretován.  

 

Dotace 

 

Polsko je specifické velkým podílem státních lesů. Zákon o lesích uvádí, že financování státních lesů 

probíhá přes Lesnický fond, jehož příjmy jsou, mimo jiné, i dotace z veřejných rozpočtů. Výroční zpráva 

(http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/sprawozdanie-

finansowo-gospodarcze-pgl-lp) za rok 2018 uvádí, že takto byly získány prostředky na: 1) dohled nad 

lesy jiných vlastníků ve výši 17 211,6 tis. zł, 2) přípravu plánů na zalesnění zemědělské půdy ve výši 

347,2 tis. zł. 

Vedle národních zdrojů může čerpat státní podnik i prostředky z fondů EU prostřednictvím Operačního 

programu infrastruktura a životní prostředí (ČKPS, 2020) např. Adaptacja na terenach nížinných (v 2018 

ve výši 3 080 749,69 zł.), Adaptacja na terenach górskich (v 2018 ve výši 3 763 515,66 zł.), Omezování 

lesních požárů (v 2018 ve výši 10 927 473,00 zł.), Ochranu druhů a přírodních stanovišť – tetřev (v 2018 

ve výši 1 214 163,66 zł.) Podrobnosti o evropských projektech včetně celkových předpokládaných 

dotačních prostředcích na https://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/pgl-lasy-panstwowe/projekty-

unijne/projekty-unijne-lp-w-perspektywie-2014-2020  

Investice do neproduktivních činností 

Investice do neproduktivních činností v Polsku jsou podobné jako v jiných zemích – budování a 

rekonstrukce hrází, turistických center, dále protierozní opatření, výdaje na ochranu přírody apod. 

  

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/sprawozdanie-finansowo-gospodarcze-pgl-lp
http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/sprawozdanie-finansowo-gospodarcze-pgl-lp
https://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/pgl-lasy-panstwowe/projekty-unijne/projekty-unijne-lp-w-perspektywie-2014-2020
https://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/pgl-lasy-panstwowe/projekty-unijne/projekty-unijne-lp-w-perspektywie-2014-2020
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Tabulka č. 68 Výše investic u Polských státních lesů v mil. zlotých 

 
2015 2016 2017 

Investice do neproduktivních 

nevýnosových činností (v mil. zlotých) 

31 30,3 33,2 

Zdroj: VZ PL 2016-2018 

 

Ochrana přírody 

 

Části Polských státních lesů jsou dotčeny omezeními pro ochranu přírody. V roce 2017 se jednalo o 

150 509 ha, kde bylo výrazněji omezeno hospodaření. 38 % z této ochrany, patří do soustavy NATURA 

2000. 

 

Klimatické změny 

 

V Polsku se rozběhlo několik projektů pro boj proti klimatickým změnám. „Komplexní projekt 

přizpůsobení lesů a lesnictví změně klimatu-zadržování a vyrovnávání vodní eroze v nížinách“. Projektu 

se účastní 113 lesních oblastí ze 17 krajských ředitelství státních lesů. Částka způsobilých výdajů byla 

1 693 038,10 PLN.  

„Komplexní projekt přizpůsobení lesů a lesnictví změně klimatu-zadržování a vyrovnávání vodní eroze 

v horských oblastech“. Projektu se účastní 47 lesních oblastí ze 4 krajských ředitelství Státních lesů. 

Částka způsobilých výdajů byla 1 384 957,87 PLN. 

 

„Komplexní projekt přizpůsobení lesů a lesnictví změně klimatu-prevence, potlačování a omezování 

účinků souvisejících hrozeb s lesními požáry". Na projektu se podílí 136 lesních oblastí ze 17 krajských 

ředitelství Státních lesů. Výše způsobilých výdajů dosáhla 2 173 593,62 PLN. 

 

Dotace – mezinárodní  

 

Tabulka č. 69 Společné dotaze Slovensko-Polsko 
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Tabulka č. 70 Společné dotaze Slovensko-Česko 

 

 

 

Tabulka č. 71 Společné dotace Slovensko-Maďarsko 
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5. Německo 

 

a. Saské státní lesy 
 

 

 
Ve Svobodném státě Sasko pokrývají lesy více než 520 000 hektarů (28 %) rozlohy. Státní podnik 

Sachsenforst (dále jen „organizace“ nebo „podnik“), založený 1. ledna 2006, je součástí saské veřejné 

správy jako zvláštní vyšší správní orgán. Odpovídá za multifunkční a udržitelné hospodaření v lesních 

oblastech Saska a přímo hospodaří na přibližně 200 000 ha státních lesů a spravuje chráněná území, 

jako je národní park „Sächsische Schweiz“ nebo biosférická rezervace UNESCO „Oberlausitzer Heide-

und Teichlandschaft“. Kromě toho zajišťuje výzkum lesů, poskytuje poradenství a podporu více než 74 

000 různým korporátním a soukromým vlastníkům lesů, odpovídá za environmentální vzdělávání.  

 

Sídlo organizace: 

Staatsbetrieb Sachsenforst, Bonnewitzer Straße 01796, Pirna, Německo-Sasko 

 

Organizace zaměstnává asi 1 400 lidí, z toho 1 100 jsou vzdělaní lesníci a lesní dělníci. 

 

Sachsenforst je decentralizovaný státní podnik podle § 26 saského finančního nařízení. Právním 

základem je předpis saského ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL) o státním podniku. 

Organizace podléhá odbornému dohledu SMUL.  

 

Hlavní úkoly: 

• Komplexní poradenství a podpora soukromým a korporátním vlastníkům lesů a správa saského 

lesa ve dvanácti lesních oblastech. 

• Vrchní lesní a myslivecká správa (organizačně a personálně oddělená od lesní společnosti). 

• Správní orgán („úřad“) pro velká chráněná území, orgán ochrany přírody a správce přírodní 

oblasti ve čtyřech nejdůležitějších chráněných oblastech v Sasku. 

• Oprávněný subjekt pro záležitosti lesa a lesnictví, vzdělávací a výzkumná instituce. 
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Cíle organizace: 

 

Spektrum úkolů a cílů organizace vychází z § 37 odst. 1 lesního zákona Svobodného státu Sasko 

(SächsWaldG).  

 

• Hospodaření a správa státního lesního majetku.  

• Lesnicko-technické vedení a lesní služba v korporátních lesích. 

• Poradenství, podpora a technická pomoc v soukromých lesích. 

• Provádění podpůrných lesnických opatření. 

• Rámcové lesnické plánování a hospodářské plánování v lesích.  

• Provádění inventarizace lesů, průzkumů lesa (např. stanovišť, funkcí lesa, zdravotního stavu 

lesa). 

• Provádění aplikovaného lesnického výzkumu.  

• Inventarizace lesních biotopů. 

• Lesnická pedagogika. 

V souladu s § 46 zákona o ochraně přírody a krajiny ve Svobodném státě Sasko (SächsNatSchG) je 

organizace správním orgánem pro čtyři velkoplošná chráněná území: Národní park Sächsische 

Schweiz, biosférická rezervace Oberlausitzer Heide-und Teichlandschaft, chráněná území 

Königsbrücker Heide a Gohrischheide/Elbniederterrasse Zeithain. Pro tato chráněná území v souladu 

s §2 vyhlášky o kompetencích úřadu ochrany přírody (NatSchZuVO) organizace zajišťuje ochranu a 

péči o tato chráněná území, stejně jako veškeré inventarizační a plánovací aktivity.  

 

V oblasti myslivosti je organizace podle § 32 zákona o myslivosti (SächsJagdG) Svobodného státu 

Sasko vrchním úřadem s následujícími kompetencemi: 

• Odborný a metodický dohled nad nižšími mysliveckými úřady. 

• Plánování a organizace monitoringu zvěře. 

• Dozor nad výkonem práva myslivosti. 

• Řízení a organizace mysliveckých zkoušek, včetně sokolnických a zkoušek lovecké 

upotřebitelnosti loveckých psů.  

• Dozor nad vysazováním nových druhů zvěře.  

Organizační struktura: 

Státní společnosti (Staatsbetriebe) jsou právně závislé, organizačně oddělené části státní správy, na 

které se vztahují zvláštní řídící předpisy z důvodu obchodní nebo obchodní činnosti nebo z důvodu 

prodeje jejich výrobků. Pro státní podniky musí být zřízen vhodný kontrolní orgán. Podrobnosti právního 

předpisu upravuje státní ministerstvo financí (SMF). Jako kontrolní a dozorčí orgán této organizace je 

zřízena prostřednictvím SMUL správní rada (Verwaltungsrat). Vedle kontrolní funkce určuje základní 

směrnice pro hospodářskou činnost podniku a dohlíží na činnost vedení podniku. Správní rada má sedm  
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členů: předsedajícího, zástupce předsedajícího a pět členů. Předsedající, zástupce a tři členové jsou 

zástupci saského ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL: Sächsisches 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft). Dva členové správní rady jsou zástupci ministerstva 

financí (SMF: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen). V čele podniku stojí výkonný ředitel a 

zástupce ředitele.  
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Obrázek č. 10 Organizační struktura Saských státních lesů 

 

Organizace k 31. 12. 2015 měla 1454 zaměstnanců (1246 plných pracovních úvazků). 
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Myslivost: 

Minimální výměra honiteb je 75 ha (honitba vlastní), resp. 250 ha (honitba společenstevní). Z celkové 

rozlohy honební plochy 1,56 mil. ha (k 31. prosinci 2018) tvoří 73,5 % společenstevní honitby, 13,7 % 

vlastní honitby různých subjektů a 12,8 % režijní honitby Saských lesů. Myslivost řídí zemské 

ministerstvo životního prostředí a zemědělství. Z důvodů vysokých stavů zvěře a neúnosných škod 

způsobených zvěří v roce 2002 proto podnik přepracoval pravidla pro provozování myslivosti ve svých 

honitbách, která jsou v mnohém zásadně odlišná od přístupu k nakládání s honitbami u našeho státního 

podniku Lesy České republiky. Zatímco Lesy ČR většinu vlastních honiteb pronajímají, Saské lesy již 

od začátku 90. let nepronajímají nic, ale zájemcům z řad myslivců umožňují za roční příspěvek 350 eur 

lovit ve svých revírech. Peníze jdou na provozní účely související s myslivostí (infrastruktura, 

organizační a personální náklady atd.). Novela zákona o myslivosti z roku 2012 též sjednotila doby lovu 

spárkaté zvěře (jelení, daňčí a mufloní zvěř se loví od začátku srpna do konce ledna, srnci a roční srny 

od 16. dubna do konce ledna, srny a srnčata od začátku srpna do konce ledna, černá zvěř celoročně) 

a povolila používání tlumičů a zdrojů umělého osvětlení na zbraních (noční vidění a termovize zatím v 

Sasku nelze k lovu používat). Roční poplatek za umožnění lovu v režijních honitbách s jelení zvěří činil 

zpočátku 500 eur a v honitbách s drobnou a srnčí zvěří 350 eur. Později došlo ke sjednocení na 

zmíněných 350 eur. Za tento poplatek může lovec ve vymezeném úseku revíru lovit zákonem povolenou 

zvěř (holá zvěř a mladá trofejová zvěř) a má možnost odkoupit si i zvěřinu. Lovec je limitován jen tím, 

že s výjimkou srnce a kňoura jsou silnější trofeje zvlášť zpoplatněny (například u jelenů trofeje s 

hmotností nad 3 kg). V roce 2018 evidovaly Saské lesy okolo 991 těchto poplatkových lovců (každým 

rokem jich o něco přibývá). Protože cílem podniku je snížit stavy spárkaté zvěře, snaží se lovce finančně 

motivovat ke splnění plánu lovu. Od roku 2006 se od v pořadí šestého uloveného kusu holé býložravé 

spárkaté zvěře jakéhokoliv druhu a černé zvěře vrací po částech (po 5 %) roční poplatek, přičemž kdo 

splní celý plán lovu ve vyhrazeném úseku (kolem 25 kusů), dostane zpět celý poplatek. Přístup Saských 

lesů k lovu spárkaté zvěře je velmi liberální – například u jelenů se zohledňuje věková struktura, ale 

nehledí se na trofejovou kvalitu či chovnou hodnotu v našem pojetí. Kromě věkové struktury se sleduje 

ještě poměr pohlaví. Základním cílem je dosažení rovnováhy mezi stavy zvěře a lesa. Sčítání zvěře pro 

účely stanovení výše odstřelu se neprovádí, jediným kritériem je trend ve vývoji stavu lesa a poměr k 

minulému plánu lovu (stav lesa se zlepšuje – stagnuje – zhoršuje, odstřel je možné snížit – zachovat – 

je nutné ho zvýšit). Kontrola početních stavů spárkaté zvěře obecně probíhá pomocí zpětného propočtu. 

Protože se do statistiky odstřelu uvádí nejen úlovek mláďat, ale i samic v druhém roce života a ročních  

samců, lze ve větších komplexech státních lesů zpětným propočtem relativně přesně kontrolovat 

přírůstek a účinnost lovu. Na čtyřech lesních správách bylo zavedeno velkoplošné plánování, zatím pro 

tříleté období 2018/2019 až 2020/2021. Intenzita lovu bude na těchto územích diferencovaná v závislosti 

na intenzitě přestavby lesa. Plán lovu se stanovuje na tři roky na základě výsledků inventarizace škod 

působených zvěří, která je prováděna rovněž v tříletých intervalech. Kvůli efektivitě vynaloženého času 

podporují Saské lesy společné lovy.  
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Jde jak o naháňky se slíděním (Bewegungsjagd), tak o společné čekané za účasti více lovců, podle 

potřeby spojené s cíleným zneklidňováním zvěře v krytu, aby vytáhla na střelce. Naopak se neloví 

šoulačkou, opět kvůli snížení permanentního loveckého tlaku, který je navíc z různých důvodů 

neefektivní (Svět myslivosti, 2020). 

 

Právní předpisy: 

 

• Sächsische Haushaltsordnung (SäHO) Vollzitat: Sächsische Haushaltsordnung in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), die zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert worden ist. 

• Sächsisches Jagdgesetz (SächsJagdG) Vollzitat: Sächsisches Jagdgesetz vom 8. Juni 2012 

(SächsGVBl. S. 308), das durch das Gesetz vom 31. Januar 2018 (SächsGVBl. S. 21) geändert 

worden ist. 

• Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) Vollzitat: Sächsisches Naturschutzgesetz 

vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 

14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert worden ist. 

• Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) Vollzitat: Waldgesetz für den Freistaat 

Sachsen vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes 

vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358) geändert worden ist (výroční zprávy společnosti).  

 

Celková výše těžeb dosáhla v roce 2018 1900 tisíc m3., z toho 1600 tisíc m3 jsou těžby nahodilé. 

Z tabulky níže je zřetelný nárůst nahodilé těžby v roce 2018 při nástupu kůrovcové kalamity. 
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Graf č. 14 Zastoupení dřevin v porostech Saských státních lesů v % 

 

 

Tabulka č. 72 Těžba dříví u Saských státních lesů v m3 

Těžba/rok 2015 2016 2017 2018 

těžba celkem m3 1 100 1 200 1 300 1 900 

nahodilá těžba m3 100 100 150 1 600 

úmyslná těžba m3 1 000 1 100 1 150 300 

Zdroj: VZ SL 2015-2018 

Struktura současné zásoby dříví: největší podíl je v 3. a 4. věkové třídě. 

Vykazovaným obdobím pro finanční ukazatele je 1. leden až 31. prosinec. 

  

51%

17%

6%

6%

20,0%

Zastoupení dřevin - Saské státní lesy

Smrk Borovice (i kosodřeviny a vejmutovka a limba) Dub Buk Ostatní
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Tabulka č. 73 Vybrané finanční ukazatele podniku Saské státní lesy v mil. EUR 

Ukazatel/rok 2015 2016 2017 2018 

Výnosy 111,64 118,21 119,74 160,11 

Náklady 109,34 115,39 120,61 149,59 
     

Zisk z prodeje dříví 64,8 71,56 73,85 98,35 

Náklady na prodej dříví a 

náklady na další výrobky 

60,11 65,12 70,75 102,76 

Náklady na obnovu a škody v 

lese 

15,51 15,85 14,17 12,57 

Náklady na vápnění lesa 1,29 1,16 1,25 1,25 

Zdroj: VZ SL 2015-2018 

 

Tabulka č. 74 Sortimenty prodaného dříví u podniku Saské státní lesy v % 

 2016 2017 2018 

Štěpka 1 1 1 

Palivové dříví 3 3 2 

Průmyslové dříví 28 23 28 

Kmenové dříví 52 60 58 

Pelety 11 10 12 

Ostatní 5 4 5 

Zdroj: VZ SL 2016-2018 
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Graf č. 15 Vývoj těžby u Saských státních lesů v letech 2006-2018 

 

Zdroj: PrtScr z VZ 2018 (Geschäftsbericht 2018 Sachsenforst) 

 

Vývoj celkové těžby („Holzeinschlag“) znázorňuje obrázek. Výraznější nárůst těžby, způsobený 

pravděpodobně nárůstem těžby kalamitní  

 

Graf č. 16 Průměrný výnos/tržba z dříví (m3) v EUR1, krycí příspěvek a jednotkové náklady (2007-2017) 

 

Zdroj: PrtScr z VZ 2018 (Geschäftsbericht 2018 Staatsbetrieb Sachsenforst) 

1v grafu modrá linie  
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Průměrné výnos z dříví dosáhl v roce 2017 hodnoty 63,01 EUR/m³. Krycí příspěvek ve stejném období 

dosáhl 40,37 EUR za m³. Jednotkové náklady se pohybují přes 20 EUR na kubický metr.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu  

Rentabilita v roce 2018 dosáhla hodnoty 4,94 %, což je významně více než v roce 2015 (0,52 %). 

V dalších dvou sledovaných obdobích stejný ukazatel dosáhl 2,56 % (2016), resp. 1,96 % (2017).   

 

Investice 

V Sasku bylo maximálně investováno 10,93 milionu EUR (rok 2016). Minimum bylo proinvestováno 

v roce 2015 (6,7 milionu EUR). Roky 2017 a 2018 dosahují vyrovnaných hodnot (7,75 resp. 7,63 milionu 

EUR).  

 

Klimatické změny 

V souvislosti se změnou klimatu Bavorské státní lesy přeměňují lesy na stabilní smíšené a klimatické 

lesy. Plánuje se výsadba 6 milionů stromů v letech 2020 a 2021. V roce 2020 bude navíc pokračovat 

práce na testování nových druhů dřevin, které jsou zvláště vhodné pro vytváření lesů budoucnosti v 

časech změny klimatu, které jsou vnímatelné pro všechny občany. Díky těmto opatřením bude 

pokračující přeměna státních lesů na stabilní a efektivní klimatické lesy znatelně zrychlena. 

Řízení rizik 

Mezi největší rizika patří ekonomické výkyvy, extrémní povětrnostní podmínky a další přírodní události, 

které mohou mít významný dopad na hlavní činnost Bavorského státního lesa. 

Prediktivní řízení rizik je důležitou součástí všech rozhodnutí a obchodních procesů a ústřední součástí 

plánovacích a kontrolních procesů. Riziková politika bavorských státních lesů je zaměřena na 

zodpovědné zvážení příležitostí a rizik podnikání. Hlavním cílem řízení rizik je zajistit ziskovost a 

majetek Bavorského státního lesa. Bavorské státní lesy mají rozsáhlé mechanismy podávání zpráv a 

kontroly, aby včas identifikovaly strategická a operační rizika a přijaly nezbytná protiopatření. 

Hospodaření s lesy a víceleté plánování zajišťují, že příležitosti a rizika, která vzniknou ve střednědobém 

nebo dlouhodobém horizontu, jsou vnímána a hodnocena. Provozní kontrola poskytuje vhodný obraz o 

aktuálních příležitostech a rizicích. Krátkodobé plánování likvidity je řízeno průběžným měsíčním 

plánem. Týdenní a měsíční zprávy správní radě o aktuálním průběhu podnikání činí zejména tržním a 

přirozeným vývojem transparentní. Kromě toho se konají pravidelná setkání s cílem rozpoznat 

meziodvětvová rizika a být schopni rychle nastavit kontrolní mechanismy. Pro společnost byly 

identifikovány tyto rizikové oblasti: 
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• Africký mor prasat 

• Poškození lesů lýkožrouty 

• Sekvence nepředvídatelných náhodných událostí 

• Daňová rizika 

• Úroková rizika 

• Kurzová rizika 

• Vývoj pracovních úrazů 

• Vývoj pracovní neschopnosti 

 

Dotace 

 

Ve výročních zprávách žádné konkrétní hodnoty o získaných podporách. V účetních přehledech jsou 

pravděpodobně skryty v souhrnných položkách. K příspěvkům jsou uvedeny pouze tyto tabulky, např. 

pro rok 2018: 

 

 

 

Není z toho zatím zřejmé, jak probíhají konkrétní finanční toky, kdo komu co proplácí. Podobně u 

zajištění ekosystémových služeb (Naturdienstleistungen) je uvedena celková hodnota, ale bez 

podrobnějších údajů či charakteristik.  
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Zdroj: (VZ SL, 2017) 

Investice do neproduktivních činností 

Investice jsou směřovány v převažující míře do ochrany přírody a budování turistických stezek a center.  

Tabulka č. 75 Výše investic do nevýnosových činností u podniku Saské státní lesy v EUR 

 
2016 2017 2018 

Investice do neproduktivních 

nevýnosových činností v EUR 

938 000 330 128 537 300 

Zdroj: VZ SL 2016-2018 

 

Tabulka č. 76 Rentabilita aktiv a vlastního kapitálu Saských státních lesů v % 

Rentabilita  2015 2016 2017 2018 2019 

ROA 0,53 0,65 x x x 

ROE 0,53 0,5 -0,11 2,42 -1,95 

 

 

Obchod s dřívím 

 

Podrobnější souhrnné informace týkající se kvantifikace cen dříví ve sledovaném období, 

výrobních/prodejních lokalit obchodování dříví a struktury obchodních kanálů nejsou dohledatelné 

z veřejně dostupných zdrojů. 

Výroční zprávy obsahují informace týkající se struktury skupin prodávaných sortimentů, přičemž 

průmyslové dříví dosahuje ve sledovaném období podílu 22-28 % a kulatinové sortimenty 52-60 %, 

podíl smrku na prodávaném dříví činí více než 60 %. Informace o průměrném zpeněžení dříví je 

dostupná za rok 2015, a to 64,17 EUR/m3. 

Nepravidelně se vyskytuje ve výročních zprávách informace o prodeji cenných sortimentů surového 

dříví v rámci aukcí, které se konají každý rok.  
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V roce 2019 bylo prodáno v rámci aukcí 985 m3 cenných sortimentů dříví navzdory suchu a velkým 

škodám na lesích. V nabídce dominoval dub s 671 metry krychlovými. Mezi nejlépe zpeněžené dřeviny 

patřil dub červený (průměrně 245 EUR/m3) a jilm horský (393 EUR/m3). V segmentu cenných sortimentů 

jehličnatého dříví dominuje modřín, a to jak z hlediska nabízeného množství (70 m3), tak z hlediska 

průměrné ceny 284 EUR/m3. Zajímavostí je dosažení nejvyšší cenové hladiny v historii podání v případě 

smrku, a to 189 EUR/m3. 

 

 

Ochrana přírody 

V Saských státních lesích je více než 10 let zaveden samostatný orgán ochrany přírody. Součástí 

Saských lesů je i Národní park Saské Švýcarsko, který byl začleněn do správy Saských státních lesů 

v roce 2003. Dále se zde nachází velké přírodní rezervace a biosférická rezervace. 

 

Klimatické změny 

V boji proti klimatickým změnám se Saské státní lesy zaměřily hlavně na boj s požáry, které v dlouhých 

suchých obdobích páchají velké škody. V budoucnu jsou plány na budování vodních nádrží a 

zpřístupnění obtížných míst pro hasičskou techniku. 
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b. Durynské státní lesy  
 

 

 

Durynský les, Instituce podle veřejného práva (Thüringenforst AöR) 

Třetina rozlohy Svobodného státu Durynsko je pokryta lesem. ThüringenForst (dále jen „organizace“) 

spravuje přibližně 550 000 ha. Organizace byla založena na základě zvláštního zákona s účinností od 

1. ledna 2012 a přebrala přímou správu přibližně 200 000 ha státního lesa a zabezpečuje výkon státní 

správy lesů v celé spolkové zemi, stejně jako podporu a poradenství pro soukromé a obecní lesy na 

základě soukromoprávní služby. Právní rámec je vymezen zemským lesním zákonem (ThürWaldG).  

Organizace odpovídá za formulaci a realizaci konkrétních cílů lesnické politiky. Proto mohou soukromé 

osoby a právnické osoby (zejména obce) uzavírat smlouvy o správě lesů se společností ThüringenForst. 

Tato úspěšná koncepce řízení se nazývá „Gemeinschaftsforstamt“ (Společný úřad pro lesy). Kromě 

toho ThüringenForst vykonává jménem příslušného ministerstva lesnickou autoritu ve všech durynských 

lesích-nezávisle na vlastnictví. 

 

Sídlo organizace: 

ThüringenForst AöR, Hallesche Straße 99085, Erfurt, Německo-Durynsko 

 

Cíle organizace: 

 

• Hospodaření v lesích ve vlastnictví státu. 

• Výkon státní správy lesů v lesích soukromých a v lesích veřejnoprávních korporací.  

• Výkon práva myslivosti ve státních lesích. 

• Poradenství a podpora pro lesy soukromých vlastníků a veřejnoprávních korporací.  

• Služby spojené s hospodařením v lesích soukromých a v lesích veřejnoprávních korporací.  

 

Právní forma organizace: 

Instituce podle veřejného práva Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR, AdöR) v Německu je 

právnickou osobou podle veřejného práva vybavenou věcnými zdroji (např. veřejné budovy, vozový 

park) a zaměstnanci (místa pro státní zaměstnance, funkce pro zaměstnance), kterou zastává agentura 

veřejné správy a trvale slouží veřejnému účelu. Na rozdíl od veřejnoprávního subjektu (např. univerzity, 

profesních komor, jakož i obcí) nemá tato instituce žádné členy, ale uživatele. 
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Organizační struktura: 

Organizace funguje na principu „Gemeinschaftsforstamt“ („společný úřad pro lesy“). Organizaci řídí 

správní rada, která má dvanáct řádných členů a čtyři náhradníky. Členové správní rady jsou členy státní 

správy (ministerstev) a zastupitelských sborů. Výkonnou složkou organizace je dvoučlenné 

představenstvo (Vorstand). Organizace má devatenáctičlenný poradní sbor (Beirat), který tvoří zástupci 

zájmových skupin, státní správy i politických subjektů. Z hlediska územní působnosti je organizace 

rozčleněna na 24 lesních úřadů (281 revírů) 

 

Obrázek č. 11 Vnitropodniková struktura Durynských státních lesů 

 

Zdroj: VZ DL 2019 

 

 

V organizaci bylo v roce 2018 zaměstnáno kolem 1330 státních zaměstnanců, z toho kolem 36 bylo ve 

fázi částečného odchodu do důchodu. 

 

 

Myslivost 

Organizace myslivecky hospodaří na přibližně 200 000 ha lesa, a především z důvodu vysokých stavů 

zvěře a škod způsobených zvěří, se zabývá možností intenzivního lovu. Ročně se loví průměrně 14000 

kusů spárkaté zvěře. K výkonu práva myslivosti organizace vybudovala také infrastrukturu pro 

skladování ulovené zvěře. Lesní úřady disponují chladírnami a mrazáky a ve vlastní režii prodávají  
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ulovenou a zpravidla nezpracovanou zvěřinu. Ve vlastní režii organizace loví v revírech lesů ve státním 

vlastnictví, přičemž intenzivně využívá možnosti poplatkových lovců. Předpokladem účasti na 

společném lovu spárkaté zvěře, tzv. „Bewegungsjagd“, je prokázaní lovecké způsobilosti střelby na 

pohyblivý cíl, tzv. střelba na běžícího kance, které se předkládá každý rok.  

 

Právní předpisy: 

 

Gesetz zur Erhaltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Waldes und zur Förderung der 

Forstwirtschaft (Thüringer Waldgesetz-ThürWaldG) vom 6. August 1993, zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 414). 

Thüringer Gesetz über die Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts „ThüringenForst“ vom 25. Oktober 

2011 (výroční zprávy společnosti).  

 

Celková výše těžeb dosáhla v roce 2018 941 tisíc m3. Bohužel zde nejsou údaje k rozlišení těžby 

nahodilé a úmyslné. 

 

Graf č. 17 Zastoupení dřevin v porostech podniku Durynské státní lesy 
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Tabulka č. 77 Těžba v Durynských státních lesích v m3 

 
2016 2017 2018 

těžba celkem m3 961 273 808 450 941 599 

Zdroj: VZ DL 2016-2018 

 

Tabulka č. 78 Vybrané ukazatele podniku Durynské státní lesy v letech 2015-2018 v tis. EUR 

Položka/rok       2015      2016    2017   2018 

Tržby z prodeje 

dříví 

      68 368       69 281     70 541   68 308 

Náklady     109 802     109 168    109 738 125 416 

Přebytek         1 616            838         3 271     8 200 

Zdroj: VZ DSL (Geschäftsberichte ThüringenForst), 2015-2019 

 

Následující obrázek (Obr. 19) znázorňuje množství vytěženého dříví v kubických metrech v jednotlivých 

letech podle druhů dřevin (v řádcích postupně: borovice/modřín; smrk; buk/listnaté dříví; dub). Modrá 

linie v grafu znázorňuje průměrný výnos, který má od roku 2015 spíše klesající trend. V roce 2018 byla 

jeho hodnota mezi 55 a 60 eury za 1 metr krychlový dříví.  

 

Graf č. 18 Vývoj těžba dříví v letech 2013-2018 v m³, průměrný výnos 

 

Zdroj: PrtScr z Výroční zprávy 2018 (Geschäftsbericht ThüringenForst 2018) 
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Certifikace lesů 

 

V Německu je významně zastoupena certifikace lesů PEFC, přičemž oba systémy ve sledovaném 

období zaznamenávají podobný růst certifikované plochy. Z tabulky 60 vyplývá, že uvedené 3 podniky 

státních lesů nejsou certifikovány systémem FSC. Přesná certifikovaná plocha lesů systémem PEFC 

nebyla dohledatelná na webech PEFC, příslušných státních lesů ani v jejich výročních zprávách. Lze 

však předpokládat, že uvedené 3 podniky státních lesů jsou certifikovány systémem PEFC, neboť 

dohledané informace se o tomto zmiňují. 

 

Tabulka č. 79 Plocha certifikovaných lesů ve Spolkové republice Německo v ha 

Systém certifikace lesů 2015 2016 2017 2018 2019 

FSC celkem 1 069 775 1 157 192 1 156 053 1 354 608 1 438 013 

PEFC celkem 7 321 376 7 386 453 7 424 185 7 571 509 7 601 892 

Dvojitá cert. (PEFC a FSC) NR 893 111 895 682 972 369 1 123 187 

  

Bayerische Staatsforsten, Staatsbetrieb Sachsenforst, Thüringen Forst 

FSC 0 0 0 0 0 

PEFC  --  --  --  --  -- 

PEFC pozn.: uvedené státní lesy jsou účastníky PEFC skupinové certifikace  

(PEFC Bayern; PEFC Arbeitsgruppe Sachsen; Regionale PEFC-Arbeitsgruppe Thüringen) 

Zdroj: FSC, 2015 až 2020; PEFC, 2016 až 2020b 

--údaj nebyl dohledán jako veřejně přístupný 

NR-není relevantní-údaj nebyl v roce 2015 sledován 

 

Investice 

V Durynsku je viditelný výrazný pokles celkové sumy investic v roce 2018. V období 2015-2017 se 

jednalo o uskutečněné investice ve výši více než 9 milionu EUR, v roce 2018 činila výše investic méně 

než poloviční částku. Na druhou stranu v tomto roce plánované a uskutečněné investice dosáhly stejné 

hodnoty. 
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Tabulka č. 80 Přehled investic u podniku Durynské státní lesy v tis. EUR 

Účel 
investice/rok 

2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 

 plán skutečnost plán skutečnost plán skutečnost plán skutečnost 

SW a licence 648 593 303 303 56 150 51 252 

Pozemky a 
budovy 

147 3 553 589 1854 2131 3 994 127 7 221 

Stroje a 
zařízení 

2 266 2 930 719 819 1 945 2 238 285 665 

Dříví 
(„Stehendes 
Holz“) 

296 669 1 561 1 561 26 26 53 53 

Vozidla 682 982 833 833 269 269 105 105 

Další 
provozní 
zařízení 

388 390 304 375 356 356 556 561 

Nedokončený 
majetek 

4 844 398 2 974 1537 4 229 2 073 2 848 -4 631 

Celkem 9 270 9 215 7 283 9 215 9 012 9 106 4 226 4 226 
Zdroj: VZ Durynských lesů 2015-2018 

 

Dotace 

 

Ve výročních zprávách žádné konkrétní hodnoty o získaných podporách. V účetních přehledech jsou 

pravděpodobně skryty v souhrnných položkách. V jednotlivých Zprávách jsou pouze slovně shrnuty 

projekty, kterých se státní podnik účastní, jen u některých je uveden zdroj financování a získaná částka. 

Např. v roce 2018 získán podíl na projektu (v kompetenci oddělení Forstliche Forschungs-und 

Kompetenzzentrum) Integriertes forstliches Informationssystem für den kleinparzellierten Nicht-

Staatswald financovaném Spolkovým ministerstvem potravinářství a zemědělství částkou 449 tis. EUR. 

Podnik je pouze zprostředkovatelským místem pro žadatele (soukromé vlastníky, sdružení vlastníků 

lesa, atd.) o podporu na hospodaření. Konkrétně třeba v roce 2018 se uvádí, že „…příjemcům bylo 

poskytnuto financování v celkové výši 5 951 412 EUR…“ (VZ DL, 2018) – viz tabulka níže.  
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Tabulka č. 81 Tabulka přehledu lesnických podpor u podniku Durynské státní lesy 

 

Investice do neproduktivních činností 

Investice jsou směřovány v převažující míře do ochrany přírody a budování turistických stezek a center.  

Tabulka č. 82 Výše investic do neproduktivních činností u Durynských státních lesů v EUR 

 
2015 2016 2017 2018 

Investice do neproduktivních 

nevýnosových činností v EUR 

693 000 500 000 444 000 307 000 

Zdroj: VZ DL 2016-2018 
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Tabulka č. 83 Rentabilita aktiv a vlastního kapitálu Durynských státních lesů v % 

Rentabilita  2015 2016 2017 2018 2019 

ROA 0,09 0,07 0,2 -0,26 -0,57 

ROE 0,09 0,06 0,2 -0,27 -0,61 

 

 

Obchod s dřívím 

Podrobnější souhrnné informace týkající se kvantifikace cen dříví ve sledovaném období, 

výrobních/prodejních lokalit obchodování dříví a struktury obchodních kanálů nejsou dohledatelné 

z veřejně dostupných zdrojů. Výroční zprávy obsahují alespoň informaci o průměrném ročním 

zpeněžení dříví v EUR/m3 – viz tabulka 82. 

Tabulka č. 84 Průměrné zpeněžení dříví v rámci Durynských státních lesů (v EUR/m3) 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Průměrné zpeněžení dříví 
(EUR/m3) 

59 58 57 57 43 

Zdroj: Výroční zprávy Durynských státních lesů 

Na webu státních lesů jsou k dispozici aktuální informace k prodeji dříví rozdělené podle jednotlivých 

skupin sortimentů (kulatina, průmyslové dříví, dříví pro energetické využití) – vždy jsou uvedeny kontakty 

na konkrétní osoby centrály Durynských lesů.  

Prodej palivového dříví probíhá prostřednictvím 24 provozních kanceláří, kde je možné si nechat dříví 

připravit na lokalitě odvozní místo. Ceny včetně daně z přidané hodnoty jsou stanovovány každé čtvrtletí 

v EUR za metr krychlový. 

 

 

Ochrana přírody 

V roce 2018 došlo k závažnému rozhodnutí zemské vlády o vynětí z hospodářského využití lesů s cílem 

ponechání části území samovolnému vývoji a přírodním procesům. V rámci celého Durynska by se takto 

mělo jednat o cca 5 % z jeho celkové výměry lesů (celkem 26 187 ha)  

Tento vládní záměr by se měl dotknout převážně státních lesů a také oblasti v pohoří Durynského lesa, 

kde se jedná o 16 769 ha z celkové jeho rozlohy 100 000 ha. Na části území je vyhlášen také Přírodní 

Park Durynský les, kde jeho celková (nejen lesní plocha) činí 208 200 ha. Rozhodnutí omezení 

hospodaření se u státních lesů týká také 1001 ha lesů u Possenu a 6 315 ha lesů v národním parku 

Hainich. Tento záměr se nevyhýbá ani lesům ve vlastnictví soukromých osob anebo měst či obcí o 

celkové rozloze 1285 ha. Také státní lesy obdrží za omezení hospodaření ročně až od roku 2025 

příspěvek ze zemského rozpočtu ve výši 750000 EUR. 

 

Klimatické změny 
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V Durynských státních lesích dochází k realizaci projektu: Přeměna lesa ve střední, vysoké a hřebenové 

oblasti Durynska) dochází ke změně druhové skladby na skladbu, která lépe snáší klimatické změny, a 

mají vést ke snížení poškozování lesních porostů. 
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c. Bavorské státní lesy  
 

 

 

Organizace Bayerische Staatsforsten byla založena 1. července 2005 jako veřejnoprávní instituce sui 

generis-Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR, AdöR).  AöR v Německu je právnickou osobou podle 

veřejného práva vybavenou věcnými zdroji (veřejná budova, vozový park) a zaměstnanci (místa pro 

státní zaměstnance, funkce pro zaměstnance), kterou zastává agentura veřejné správy a trvale slouží 

veřejnému účelu. Na rozdíl od veřejnoprávního subjektu (např. univerzity, profesních komor, jakož i 

obcí) nemá tato instituce žádné členy, ale uživatele. 

Úkolem Bavorských státních lesů je trvale udržitelné obhospodařování státního lesního majetku.  

 
Cíle organizace: 
 
Bavorské státní lesy kontinuálně obhospodařují lesní porosty v majetku státu již 250 let. Státní lesní 

podnik obhospodařuje lesní porosty v majetku státu a zároveň vykonává „odbornou správu lesů“ 

ostatním vlastníkům lesa (jedná se o správu lesa v rovině odborné způsobilosti a o výkon činností 

v lesích, např. zalesnění, těžba, výchova, ochrana). Podnik je vybaven technologiemi pro realizaci 

výrobních činností.  

Hospodářské zásahy realizované tímto subjektem jsou vzorové a mají působit jako vzor péče o lesy pro 

ostatní vlastníky lesů (tato povinnost je součástí Bavorského zákona o lesích), což se následně 

negativně projevuje na dosahovaných hospodářských výsledcích, především v nákladech. Zároveň 

tento subjekt vykonává hospodářské zásahy v porostech ostatních vlastníků a v konečném důsledku je 

na rozhodnutí úředníků státního podniku, zda a případně jakou část nákladů spojených s prováděním 

hospodářských zásahů bude vlastník hradit (zakotveno rovněž v Bavorském lesním zákoně). Tyto 

důvody vedly k poměrně velké závislosti bavorských státních lesů na zemském rozpočtu, protože 

hospodářské výsledky podniku se rok za rokem propadaly hlouběji do ztráty. (sanace ztráty dosahovaly 

v uplynulých letech i okolo 100-150 mil. EUR). 

 
Sídlo organizace: 
Bayerische Staatsforsten AöR, Tillystraße 2, 93053 Regensburg 
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Organizační struktura:  
 
Bavorské státní lesy nemají vlastní výkonné orgány. Nejvyšším správním úřadem pro lesnictví je 

bavorské ministerstvo pro zemědělství a lesy, které je rozděleno do osmi jednotek. Vyšší státní úřad je 

tvořen vrchním lesním ředitelstvím a nižší státní úřady tvoří jednotlivé správy státních lesů. Vedoucí 

nižších státních úřadů musí mít složenu velkou státní lesnickou zkoušku. V Bavorsku je v lesnické 

správě asi 340 lesníků. V současné době má společnost Bavorské státní lesy (Bayerische Staatsforsten) 

2 780 zaměstnanců a hospodaří na ploše 805 000 ha. Bavorské státní lesy jsou decentralizovanou 

společností. 41 organizačních jednotek s 370 revíry spravuje státní les na místě. Součástí organizační 

struktury jsou lesní vzdělávací střediska v Buchenbühlu a Laubau, centrum pro energetické dřevo v 

Oberammergau, středisko lesnické techniky v Bodenwöhru a lesní školky v Bindlachu a Laufenu.  

 
 
Zvláštní orgány Bavorské správy lesa jsou: 
  

Bavorský úřad pro semenářství a šlechtění dřevin,  

Bavorská státní ústav lesního hospodářství,  

Bavorský lesnická škola, 

Bavorská lesnická a technická škola pro lesnictví.  

 

Představenstvo (Vorstand) se skládá z předsedajícího a jednoho až dvou dalších členů, kteří jsou 

jmenování na dobu až pěti let, přičemž opětné jmenování je přípustné. Představenstvo spravuje podnik 

podle zásad obchodního práva, musí však respektovat podmínky vymezené zvláštními právními 

předpisy, např. v Bavorském lesním zákoně.  

Dozorčí radě (Aufsichtsrat) předsedá zástupce ministerstva zemědělství a lesů, jímž je osoba 

samotného ministra. Dalšími členy dozorčí rady jsou: vždy po jednom zástupci z ministerstva 

zemědělství a lesů, ministerstva financí, ministerstva životního prostředí, ministerstva hospodářství, dva 

zaměstnanci podniku Bavorských státních lesů, dva zástupci hospodářské sféry. Celkem má dozorčí 

rada devět členů.  

Poradní sbor (Beirat) předává podněty a požadavky zájmových skupin k uskutečňování veřejného 

zájmu při hospodaření a správě státních lesů. Poradní sbor má podle zákona sedmnáct členů jako 

zástupců jednotlivých zájmových skupin, přičemž nejvyšší možný počet členů je dvacet pět. 

Podnik hradí výdaje vyplývající z plnění úkolů a jiných činností, z vytvořeného příjmu. Podnik se 

finančně podílí na úhradě činností dle lesního zákona (čl. 22 odst. 4, Bay-WaldG). Zemská vláda je na 

základě svého nařízení oprávněna stanovit výši ročního přebytku po vytvoření rezerv a daňových 

povinností.   
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Obrázek č. 12 Vnitropodniková struktura  organizace Bavorských státních lesů 

 

Představenstvo (Vorstand) se skládá z předsedajícího a jednoho až dvou dalších členů, kteří jsou 

jmenování na dobu až pěti let, přičemž opětné jmenování je přípustné. Představenstvo spravuje podnik 

podle zásad obchodního práva, musí však respektovat podmínky vymezené zvláštními právními 

předpisy, např. v Bavorském lesním zákoně.  

Dozorčí radě (Aufsichtsrat) předsedá zástupce ministerstva zemědělství a lesů, jímž je osoba 

samotného ministra. Dalšími členy dozorčí rady jsou: vždy po jednom zástupci z ministerstva 

zemědělství a lesů, ministerstva financí, ministerstva životního prostředí, ministerstva hospodářství, dva 

zaměstnanci podniku Bavorských státních lesů, dva zástupci hospodářské sféry. Celkem má dozorčí 

rada devět členů.  

Poradní sbor (Beirat) předává podněty a požadavky zájmových skupin k uskutečňování veřejného 

zájmu při hospodaření a správě státních lesů. Poradní sbor má podle zákona sedmnáct členů jako 

zástupců jednotlivých zájmových skupin, přičemž nejvyšší možný počet členů je dvacet pět. 

Podnik hradí výdaje vyplývající z plnění úkolů a jiných činností, z vytvořeného příjmu. Podnik se 

finančně podílí na úhradě činností dle lesního zákona (čl. 22 odst. 4, Bay-WaldG). Zemská vláda je na 

základě svého nařízení oprávněna stanovit výši ročního přebytku po vytvoření rezerv a daňových 

povinností.   
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Struktura hospodářských aktivit: 

V roce 2011 bylo ve Spolkové republice Německo vytěženo celkem 56,1 mil. m3 dřeva. Z toho víc než 

30 % pocházelo právě z Bavorska. Vytěžené dříví tvořil smrk ztepilý 40 %, podíl dubu, buku lesního, 

borovice lesní a modřínu opadavého se pohyboval mezi 21 % až 25 %. 66 % vytěženého dříví bylo 

použito pro stavební účely, výrobu nábytku, papíru, dřevotřískových a dřevovláknitých desek. Bavorské 

pily vyrobily celkem 4,9 mil. m3 řeziva. Při obnově lesa je z 85 % využívána přirozená obnova, výsadba 

sazenic a semenáčků lesních dřevin je využívána pouze v 13 %, zejména je takto obnovována 

douglaska tisolistá a duby. Zbývající 2 % tvoří obnova síjí, obnova pomocí řízků atd. Celkově je lesnická 

politika Bavorska zaměřená směrem k podpoře mimoprodukčních funkcí lesa, jako je uchování lesa 

jako ekologického vyrovnávajícího prostoru pro podnebí, vzduch a vodu, pro živočišstvo a rostlinstvo, a 

rekreaci obyvatelstva. Na rozdíl od politiky zemědělské, státní lesnická politika podporuje méně podniky 

a možnosti odbytu jejich výrobků, avšak mnohem více výkonnost přírodního prostředí. 

 

Bavorské státní lesy provozují středisko pro energetické dřevo. Jako součást bavorských státních lesů 

je středisko energetického dřeva v Oberammergau kontaktním místem v divizi „energetické dřevo“. 

Středisko zásobuje kogenerační zařízení na biomasu a farmy na biomasu dřevní štěpkou a 

energetickými protokoly. Kromě dřevní štěpky získané přímo ze státních lesů nakupují bavorské státní 

lesy také energetické dřevo od soukromých a vlastníků lesů a od lesních majetků ve vlastnictví města 

a obcí. Součástí organizační struktury bavorských státních lesů je také středisko lesnické techniky a 

lesní školky. 

 

Bavorské státní lesy provozují vlastní autodopravu a zajišťují dopravu dříví z lesa až na místa jeho 

zpracování, pro transport dříví využívají vlastní logistický sytém „Frei-Werk“. Z ročního objemu 

prodávaného dříví, tak tímto vlastním logistickým systéme vlastní dopravou transportují 50-60 % 

prodávaného dříví. 

 

Právní předpisy: 

 

Právní předpisy ve Spolkové republice Německo fungují na úrovni spolkové a nižší zemské úrovni, která 

spolkovou úroveň právních předpisů upřesňuje a doplňuje. Na spolkové úrovni patří mezi nejdůležitější:  

 

• Zákon o zachování lesa a podpoře lesního hospodářství, tj. spolkový lesní zákon ze 

dne 2. 5. 1975 novelizován v roce 2004 (Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur 

Förderung der Forstwirtschaft-Bundes-Waldgesetz).  

• Spolkový zákon o lesním semenném a sadebním materiálu ze dne 25. 9. 1957 (Gesetz 

über forstliches Saat-und Pflanzgut), zkráceně BGfSP.  

• Spolkový zákon o zákonných obchodních třídách surového dříví ze dne 25. 2. 1969 

(Gesetz über gesetzliche Handelsklassen für Rohholz).  
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Na zemské úrovni pro lesy Bavorska platí:  
 

• Bavorský lesní zákon-Waldgesetz für Bayern (BayWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 22. Juli 2005, Fundstelle: GVBl 2005, S. 313.  

• Zákon o zřízení podniku Bavorské státní lesy-Gesetz zur Errichtung des Unternehmens 

„Bayerische Staatsforsten“ (Staatsforstengesetz – StFoG), vom 9. Mai 2005(GVBl. S. 138) 

BayRS 7902-0-L. 

• Zákon o lesních služebnostech ze dne 3. 4. 1958-Gesetz über die Forstrechte Vollzitat nach 

RedR: Gesetz über die Forstrechte (FoRG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 

7902-7-L) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 338 der Verordnung 

vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist 

 

• Zákon o ochraně přírody, péči o krajinu a odpočinku ve volné přírodě (Gesetz über den Schutz 

der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur). Gesetz über den 

Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches 

Naturschutzgesetz – BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 

(GVBl. S. 82) BayRS 791-1-U. 

• Bavorský zákon o myslivosi-Bayerisches Jagdgesetz (BayJG), vom 13. Oktober 1978 (BayRS 

V S. 595), BayRS 792-1-L. Vollzitat nach RedR: Bayerisches Jagdgesetz (BayJG) in der in der 

Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 792-1-L) veröffentlichten bereinigten Fassung, das 

zuletzt durch § 1 Abs. 345 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden 

ist. 

• Stanovy (statut) podniku Bavorské státní lesy-Satzung der Bayerische Staatsforsten Anstalt des 

öffentlichen Rechts vom 14. September 2005, in der Fassung vom 02. Dezember 2011. 

 
Průměrná zásoba dříví na hektar činí 280 kubických metrů. Účetním obdobím je hospodářský rok, 

konkrétně červenec až červen. V roce 2019 bylo u Bavorských státních lesů zaměstnáno 2788 

zaměstnanců, meziročně se jedná o stabilní hodnoty.  

 

Celková výše těžeb dosáhla v roce 2019 3 894 tisíc m3, z toho 1 129 tisíc m3 byla nahodilá těžba. 

Přibližně 1/3 ze všech těžeb byly nahodilé těžby, stejně jako v roce 2018, podíl se tedy za poslední rok 

nezvýšil. Avšak v roce 2015 bylo procento nahodilých těžeb pouze 7 %.  
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Graf č. 19 Zastoupení dřevin v porostech podniku Bavorské státní lesy v % 

 

Zdroj: VZ Jahresband 2019 

 

 

Tabulka č. 85 Těžba dříví u Bavorských státních lesů v m3 

Těžba/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

těžba celkem m3 4 556 4 703 4 690 4 263 3 894 

nahodilá těžba m3 319 752 704 1 279 1 129 

úmyslná těžba m3 4 237 3 951 3 987 2 984 2 765 

Zdroj: VZ BSL 2015-2019 

 

Vybrané finanční ukazatele 

 

Tabulka č. 86 Obrat podniku Bavorské státní lesy v mil EUR 

Rok Miliony EUR 

2019 329,8  

2018 371,9 

2017 402,4 

2016 401,8 

2015 404,1 

Zdroj: Statistikband 2015-2019 

42%

16%6%

18%

18,0%

Zastoupení dřevin - Bavorské státní lesy

Smrk Borovice (i kosodřeviny a vejmutovka a limba) Dub Buk Ostatní
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Tabulka č. 87 Zisk podniku Bavorské státní lesy v mil EUR 

Rok Miliony EUR 

2019 1,2 

2018 53,4 

2017 80,5 

2016 84,4 

2015 105,5 

Zdroj: Statistikband 2015-2019 

 

 

Tabulka č. 88 Odvod zisku státu u Bavorských státních lesů v mil. EUR 

Rok Miliony EUR 

2019 0 

2018 0 

2017 54 

2016 65 

2015 65 

Zdroj: Statistikband 2015-2019 

 

Celkem byla za všechna období (od roku 2005) Spolkové zemi Bavorsko odvedeno celkem 647 661 000 

EUR. 
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Indexy prodejních cen dříví 

 

Graf č. 20 Vývoj těžby dříví u Bavorských státních lesů od roku 1996 

 

Zdroj: PrtScr ze Statistikband 2019  

 

Graf reprezentuje vývoj cen v Bavorských státních lesích ve formě indexu, kdy je základním obdobím 

rok 1996. Výraznější nárůst je viditelný v roce 2010. V grafu jsou vyznačeny také významnější kalamitní 

události  (vichřice Lothar, Kyrill, Emma, Niklas a Kolle). 

 

Tabulka č. 89 Rentabilita aktiv a vlastního kapitálu Bavorských státních lesů v % 

Rentabilita  2015 2016 2017 2018 2019 

ROA 21,38 16,27 14,71 9,73 0,21 

ROE 31,9 31,94 25,84 12,58 -25,62 

 

Odvody zisku 

Od roku 2005 (založení společnosti) převedly Bavorské státní lesy v rámci rozdělení zisku 647 661 000 

EUR do Svobodného státu Bavorsko. V námi sledovaném období došlo k odvodům v následujících 

výších: 

• 2015: 65 mil. EUR 

• 2016: 65 mil. EUR 
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• 2017: 54 mil. EUR 

• 2018: 0 

• 2019: 0 

• 2020: 0 – aktuální informace (Statistikband, 2020) 

 

Obchod se dřívím 

 

Více než tři čtvrtiny prodávaného jehličnatého dříví se prodává pilám jako kulatina (asi 3 mil. m3). Tam 

je toto dřevo zpracováváno na desky, prkna, trámy, latě, hranolky atd. Tyto výrobky jsou široce 

používány ve stavebnictví. Cca 0,2 mil. m3 činí prodej kulatiny z tvrdého dříví (převážně buk a dub). 

Prodej kulatiny a dříví pro průmyslové zpracování se dlouhodobě pohybuje mezi 3 a 4 mil. m3 ročně. 

Prodej palivového dříví potom cca 0,7 m3 ročně. Dříví se prodává většinou na odvozním místě (BS, 

2020), stejně jako v případě Rakouska. Regionální lesnické společnosti Bavorských státních lesů 

nabízejí v omezené míře palivové dříví. Jehličnaté kulatinové dříví se prodává regionálně 

prostřednictvím lesních podniků a celostátně prostřednictvím zákaznických poradců. 

Veškeré prováděné lesnické činnosti jsou dílčí. Zadávání zakázek probíhá na úrovni revíru lesního 

závodu. Smlouvy jsou svým charakterem spíše dlouhodobé – 80 % smluv je uzavíráno na 1 rok a více. 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídnutá cena, alternativně ekonomicky nejvýhodnější nabídka.  

 

Kromě ceny, která v hodnocení dominuje a je určující pro zisk zakázky z 60-70 %, úlohu hraje také 

kvalita (10-20 %) a ve stejném poměru (10-20 %) také technická úroveň. U zakázek se rovněž posuzuje 

vliv plnění zakázky, resp. dopad jejího provedení na životní prostředí. Jako veřejné zakázky jsou 

zadávány ty, jejichž hodnota přesahuje hodnotu 211 000 EUR. Obchodem se dřevem se zabývá cca    

2 500 firem, 50 % z nich tvoří pilařské závody s obchodem. 

 

Investice 

V Bavorsku je výše ročních investic poměrně vyrovnaná. V roce 2015 dosáhly hodnoty 19,6 milionu 

EUR, shodně jako v roce 2016. V obou letech přibližně čtvrtina prostředků byla směřována do investic 

ve vozovém parku, zároveň se zde projevily investice do stezky v korunách stromů ve Steigerwaldu. 

V roce 2018 byla celková částka nižší, ve výši 18,3 milionu EUR, v roce 2019 pak opětovně nad hranicí 

20 milionu EUR (21,3 mil. EUR). 

 

Tabulka č. 90 Výše neproduktivních investic Bavorských státních lesů v EUR 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Investice do neproduktivních 

nevýnosových činností v mil 

EUR 

19,6 19,6 18,3 21,7 21,3 

Zdroj: Statistikband 2015-2019 
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Dotace 

Ve výročních zprávách žádné konkrétní hodnoty o získaných podporách. V účetních přehledech jsou 

pravděpodobně skryty v souhrnných položkách. Existuje pouze zmínka, že budování a údržba lesních 

cest je částečně financována Svobodným státem Bavorsko (bez uvedení podílu). Státní lesy nemají 

nárok na zisk zemských příspěvků na hospodaření v lesích. Přes Bayerische Landesanstalt für Wald 

und Forstwirtschaft (LWF) by teoreticky mohli být partnery v evropských projektech, ale nikde se to 

neuvádí. LWF je členem několika konsorcií v dotačních programech FP7 a Interreg. 

 

Myslivost 

 

Významnou aktivitou prováděnou v bavorských lesích je lov zvěře. V Bavorsku je na 6,3 mil. ha honiteb, 

z toho 40 % lesních. Mimo státní lesy má honitby 8 811 společenstev a 2 415 soukromníků. 

Bavorské státní lesy ve svých revírech, jejichž výměra přesahuje 800 000 ha honebních pozemků, 

intenzivně zapojují do přímého lovu velké množství soukromých lovců (celková plocha honiteb bez 

pronajatých honiteb). Přibližně 4 400 soukromých lovců vlastní povolení k lovu ve státních lesích. 

Přibližně 12 procent z celkové výměry honiteb státních lesů je pronajato soukromým lovcům. Kromě 

možnosti prodeje společných lovů pro lovecké skupiny, využívají státní lesy různé další možnosti účasti 

na loveckých akcích v režijních honitbách např. povolenka k odstřelu jednotlivé zvěře, lov s loveckým 

doprovodem, povolenka na delší časové období, zdarma povolenka pro lov černé zvěře a lišek v zimě. 

Významné jsou také pobídky k možnosti zpracování a koupi zvěřiny. 
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6. Rakousko 

a. Rakouské spolkové lesy (Österreichische Bundesforste)   

 

 

Cíle organizace: 

Rakouské spolkové lesy (ÖBf) jsou akciovou společností vzniklou 1. ledna 1997. Jejich úkolem je podle 

zákona provozování podniku Rakouské spolkové lesy, disponovat vlastními nemovitostmi a 

nemovitostmi ve vlastnictví státu a spravovat nemovitostí státu. ÖBf jsou oprávněny vykonávat právní 

úkony, které souvisí s naplňováním předmětu jejich činnosti, včetně práva zakládat v Rakouské 

republice i v zahraničí organizační složky, dceřiné společnosti a podílet se na podnikatelské činnosti 

jiných subjektů. Při produkci, zpracování a zhodnocování dřeva a ostatních lesních produktů jsou ÖBf 

povinny dosahovat co nejlepšího hospodářského výsledku, což je jejich hlavním cílem. Současně jsou 

při lesnické činnosti povinny obhospodařovat lesní půdu trvale udržitelným způsobem, udržovat a 

zlepšovat její úrodnost, zajišťovat a rozvíjet mimoprodukční funkce lesa, udržovat zásoby pitné a 

užitkové vody, zpřístupňovat nelesní pozemky vhodné pro rekreaci obyvatelstva, hájit veřejné zájmy v 

ekologicky obzvláště cenných oblastech a přírodních památkách, spolupůsobit při zakládání a 

udržování národních parků a chráněných rezervací a při mysliveckém hospodaření dbát na ekologickou 

rovnocennost druhů. Zákon dále opravňuje ÖBf vykonávat právo související s myslivostí a rybářstvím 

na pozemcích ve vlastnictví státu, které spravuje. 

Sídlo organizace: 

Pummergasse 10-12, A-3002 Purkersdorf 

 

Organizační struktura:  

 

Základy organizační struktura ÖBf vychází z právní formy společnosti. V čele ÖBf, jakožto akciové 

společnosti stojí představenstvo, které je kontrolováno dozorčí radou. Představenstvo ÖBf je 

dvoučlenné a jeho členové jsou vybíráni na základě veřejného výběrového řízení podle spolkového 

zákona č. BGBl. 26/1998. Dozorčí rada je šestičlenná. Tři členy jmenuje ministr zemědělství a lesního 

hospodářství, jednoho ministr financí a dva jmenuje kolektiv zaměstnanců ÖBf. ÖBf jako akciová 

společnost odvádí pravidelně svému akcionáři (Rakouské republice) ročně dividendy ze zisku. Vnitřní 

hospodaření se řídí stejnými zásadami jako hospodaření standardních akciových společností.  

Rakouské spolkové lesy se skládají z:   
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12 lesních závodů rozdělených dále na 121 revírů,  

2 národních parků,  

2 závodů lesní techniky,  

vedení podniku v Purkersdorfu u Vídně. 

  

ÖBf AG vlastní všechny své podíly prostřednictvím společnosti ÖBf Beteiligungs GmbH, která je 100 % 

dceřinou společností Österreichische Bundesforste AG. Struktura akcií k 31. prosinci 2007 je uvedena 

v následující organizační struktuře (Obr. 5). 

Obrázek č.  1  

Obrázek č. 13 Vnitropodniková struktura Rakouských spolkových lesů (ÖBf AG) 
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Struktura hospodářských aktivit: 

 

Rakouské spolkové lesy těží v průměru 1,8 mil. m3 dřeva což je 6,8 % až 9,4 % z celkového ročního 

objemu těžeb. Výše těžby na hektar kolísá v menších soukromých lesích (do 200 ha) okolo 4,8 

m3/ha/rok, na větších majetcích (>1000 ha) 7,9 m3/ha a ve státních lesích 6,1 m3/ha. Celkové množství 

vytěženého dříví v Rakousku v roce 2013 činilo 17,39 mil. m3. To je o 3,50 % méně než v roce 2012 

(18,02 milionu m³ za kůru). Pětiletý průměr těžby (2009-2013) dosahuje 17,73 mil. m³. Při obnově lesa 

je Rakouskými spolkovými lesy vysazeno více než 3 miliony sazenic lesních dřevin. Dřevozpracující 

sektor zahrnuje asi 1 100 pilařských závodů s ročním obratem 3 mld. EUR. Výroba řeziva na rakouských 

pilách dosáhla v roce 2014 8 460 tisíc m3. Celková hodnota nedřevní produkce činila 95 milionů EUR, 

z toho 37 milionů EUR činil výnos za prodej vánočních stromků, druhý nejvýznamnější výnos byl z medu 

(17 mil. EUR). V roce 2005 bylo z lesů dodáno na trh 7 500 tun zvěřiny v hodnotě 15,7 milionu EUR. 

Méně významné jsou příjmy ze sběru bylin, těžby pryskyřice a silic (0,23 mil EUR) 6 mil EUR prodej hub 

a 0,46 milionu EUR činila hodnota sběru bobulí a lesních plodů. Hodnota služeb spojených s lesy 

zahrnující lovecké a rybářské povolenky, turistiku, cyklotrasy a jízdní dráhy, lyžařská a vzdělávací 

střediska a další volnočasové aktivity dosahovala v roce 2005 125 mil. EUR. Rakouský lesnický a 

dřevozpracující průmysl je významným zaměstnavatelem, zaměstnávajícím 27 571 lidí.  

 

Počet zaměstnanců u rakouských spolkových lesů v roce 2014 činil 1 133 osob. 

Rakouské a spolkové lesy se zaměřují na využití obnovitelných zdrojů energie (provozují malé vodní 

elektrárny, větrné elektrárny (Windpark) Pretul, elektrárnu pro využití biomasy Vídeň-Simmering (ÖBf v 

ní mají 33% podíl) anebo fotovoltaiky a přispívají tímto také k výrobě elektrické energie a z podnikového 

pohledu tak tento druh podnikání přináší výrazný finanční přínos k hospodářskému výsledku podniku a 

jeho základním lesnickým činnostem. ÖBf plánují i nadále rozšiřování větrného parku Pretul. Tyto tržby 

dosáhly v roce 2019 výše 12 mil. EUR a podílu ve výši 6 % na celkových tržbách ÖBf. Přibližně stejně 

vysoký podíl na tržbách podniku přinesly i další činnosti: konzultační a poradenská služby, lesnická 

technika a lesnické služby, územně plánovací činnosti, přičemž ale tržby z lesnických činností, 

myslivosti a rybářství v roce 2019 dosahovaly 57 % veškerých tržeb podniku. 

•Rakouské spolkové lesy také realizují podnikatelkou činnost prostřednictvím využívání nemovitého 

majetku (Immobilien) např. formou nájmů, pachtů pozemků, umožnění nájmu práva stavby anebo 

rovnou investováním do vlastních nemovitostí (např. „ekologické obytné domy“ vzniklé adaptací z 

hájoven či staveb druhdy sloužících lesnímu provozu). Nezanedbatelné příjmy plynou také z práva k 

vodě, a především z možností nájmů či za zemníky pro štěrk, písek a kamení. Jenom tyto tržby dosáhly 

v roce 2019 výše 48,6 mil EUR a podílu 24% podílu na celkových tržbách ÖBf. 
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Právní předpisy:  

 

S hospodařením v rakouských lesích jsou nejblíže spjaty následující tři zákony:  

• Zákon o opatřeních k neškodnému svádění horských vod (zákon o hrazení bystřin) 

RGBl. 117/1884 (Gesetz betreffend Vorkehrungen zur unschädlichen Ableitung von 

Gebirgwässern-Wildbachverbauungsgesetz).  

• Spolkový zákon o úpravě lesnictví, lesní zákon 1975 BGBl. 440/1975 (Bundesgesetz, 

mit dem das Forstwesen geregelt wird-Forstgesetz 1975).  

• Spolkový zákon o lesním reprodukčním materiálu BGBl. 419/1996 (Bundesgesetz über 

forstliches Vermehrungsgut Forstliches Vermehrungsgutgesetz).  

 

Rakouské zákony týkající se hospodaření v lesích vykazují vyšší míru volnosti než lesní zákon v ČR. 

Majitel lesa má možnost provést umělou obnovu do konce třetího roku po vzniku holiny nebo řediny a v 

případě využití umělé obnovy lze čekat až 8 let na její dostavení (ČR-do 2let). V předmýtních porostech 

nesmí zakmenění klesnout pod hodnotu 0,6 (ČR – 0,7) s tím, že za mýtně zralé porosty se považují 

lesní porosty ve věku nad 60 let (ČR – 80 let). Úřední povolení k těžbě dřeva není nutné pro holoseče 

a jim na roveň postavenou těžbu jednotlivých stromů (po níž se sníží zápoj porostu pod hodnotu 0,6, 

pokud se tak neděje v zájmu zajištění obnovy lesa) do velikosti těžební plochy 0,5 ha. (ČR-jakákoliv 

úmyslná seč pouze podle schváleného LHP, LHO, nebo povinnost oznámit SSL) (výroční zprávy 

společnosti).  

 

Rozhodným obdobím pro finanční výkaznictví je kalendářní rok. Sazba daně je pro právnické osoby 

stanovena na 25 %. Každoroční příspěvek společnosti do státního rozpočtu je ve výši 50 % z čistého 

zisku. Hodnoceným obdobím jsou roky 2015-2019.  

Rakouské spolkové lesy obhospodařují 13 procent (k roku 2019) veškeré lesní plochy v Rakousku. Stojí 

za zmínku, že do správy Spolkových lesů patří i jezera, neprodukční plochy atd., celkem tedy mají pod 

svou správou 1/10 veškeré plochy v Rakousku. Valná většina lesů v Rakousku patří drobným 

soukromým majitelům, popř. družstvům, do kterých se tito majitelé sdružují. Celkově tedy spolkové lesy 

hospodaří v současnosti na ploše lesní půdy o rozloze 510 000 ha. Plocha těchto lesů se nemění 

(maximálně v jednotkách ha). 
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Graf č. 21 Zastoupení dřevin v porostech Rakouských spolkových lesů v % 

 

 

Procento nahodilé těžby se v Rakousku prudce zvyšuje, zatímco v roce 2017 to bylo 46 procent, v roce 

2018 66 procent a v roce 2019 již 79 procent. Důvod je stejný jako v okolních zemích, kde převažují 

smrkové porosty (60 %) – kůrovcová kalamita + abiotické vlivy. Cílem Spolkových lesů je snížit 

zastoupení smrku v porostech na 40 %. 

Těžba dosahuje relativně stabilní každoroční výše. Důvodem poškozené dříví byly v roce 2019 zejména 

sníh v měsíci lednu a vítr v průběhu celého roku. Množství dříví poškozené kůrovcem spíše klesalo, s 

výjimkou regionu Waldviertel, kde došlo k mírnému nárůstu.  

 

Tabulka č. 91 Těžba dříví v Rakouských spolkových lesích v m3 

Rok Celkem (tis. m³) Z toho poškozené 

dříví (m³) 

Poškozené dříví 

(%) 

2015 1 527 1012 66 

2016 1 515 770 51 

2017 1 484 680 46 

2018 1 522 1004 66 

2019 1 461 1152 79 

Zdroj: VZ ÖeB 2015-2019 

58%

2%

0,50%

18%

21,5%

Zastoupení dřevin - Rakouské spolkové lesy

Smrk Borovice (i kosodřeviny a vejmutovka a limba) Dub Buk Ostatní
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Tabulka č. 92 Počet zaměstnanců v Rakouských spolkových lesů 

Rok Počet zaměstnanců 

2015 1 192 

2016 1 139 

2017 1 122 

2018 1 003 

2019 1 079 

Zdroj: VZ ÖeB 2015-2019 

Počet zaměstnanců je meziročně relativně stabilní. 

 

Tabulka č. 93 Sortimentace vyrobeného dříví u ÖBF v tis. m3 

Sortiment/rok Tis. m³ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kulatina 757 791 800 853 831 

Průmyslové dříví 498 534 502 488 461 

Palivové dříví 177 79 72 52 100 

Jiné 29 118 110 122 135 

Celkem 1 461 1 522 1 484 1 515 1 527 

Zdroj: VZ ÖeB 2015-2019 
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Tabulka uvádí hodnoty vyrobeného jehličnatého i listnatého dříví celkem; v kategorii „kulatina“ je listnaté 

dříví zastoupeno minimálně. U průmyslového využití převládá rovněž jehličnatá surovina, u palivového 

dříví jsou v roce 2019 hodnoty vyrovnané, v roce 2018 zde byl ale vyšší podíl listnatého dříví. Kategorie 

„Jiné“ uvádí podobné hodnoty pro obě skupiny, kromě roku 2019 (listnaté pouze v hodnotě 1, jehličnaté 

ve výši 28 tisíc m³). Tabulka níže ukazuje skladbu obchodovaného dříví podle způsobů prodeje dříví. 

 

Tabulka č. 94 Skladba obchodovaného dříví ÖBf podle způsobů prodeje v tisících m³ 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Přímý prodej  1 215 1 282 1 241 1 257 1 221 

Prodej dříví na pni 51 59 56 62 72 

Převod dříví 

vlastníkům  

147 151 165 172 212 

Jiné 48 30 22 24 22 

Zdroj: VZ ÖeB 2015-2019 

Kategorie „Jiné“ obsahuje dříví ponechané na stanovištích a platbu v naturáliích.  

 

Náklady  

Náklady na těžbu 

V roce 2015 činily průměrné náklady na těžbu v přepočtu na kubický metr 26,7 EUR. Meziročně sice 

poklesly, ale od roku 2016 (25,5 EUR) dochází k jejich růstu. V roce 2019 dosáhly hodnoty 32,5 EUR/m³ 

(rok 2018: 28,6 EUR; 2017: 25,9 EUR).  

Pěstební náklady 

V absolutním vyjádření se jejich roční výše pohybuje od 10,4 milionů EUR (v roce 2017) po 12,3 milionů 

EUR (rok 2019). Meziročně jsou největší výkyvy viditelné v rámci výsadby (2 miliony EUR v roce 2019 

oproti 3 milionům EUR v roce 2015) a ochraně proti škodám způsobeným pastvou (3,1 milionu v roce 

2015 a 5,8 milionu v roce 2019). Náklady vykázané jako opatření proti kůrovci se zvyšují od roku 2016, 

nejvyšší byly v roce 2019; a to 5,8 milionů EUR. Dalším nákladem jsou náklady na první probírky, které 

dosáhly 2129 milionů EUR v roce 2019. 
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Tabulka č. 95 Náklady na vybranou pěstební činnost u ÖBf  

Rok Opatření proti kůrovci (náklady v mil. 

EUR) 

První probírky (hektary) 

2015 3,1 2 027 

2016 3,2 2 720 

2017 3,3 2 369 

2018 4,6 1 666 

2019 5,8 2 129 

VZ ÖeB 2015-2019 

Vývoj výše vybraných nákladů vztažených k hektaru plochy je viditelný v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 96 Náklady II – Náklady na pěstování lesa u ÖBf vztažené k 1 ha plochy v EUR 

Náklad/rok 2019 2018 2017 2016 2015 

Výsadba 2 270 2 268 2 180 2 241 1 963 

Výchova porostů 559 591 554 568 540 

Ochrana proti zvěři 176 157 131 139 123 

Ochrana proti škodám 

způsobeným pastvou 

171 111 133 112 109 

Péče o mladé lesní 

porosty 

807 745 731 744 781 

Jiné náklady 774 1 080 781 1 102 909 

Zdroj: VZ ÖeB 2015-2019 

 

Investice 

Roční investice dosáhly ve sledovaném období maxima v roce 2015, kdy činila jejich výše celkem 24,7 

milionu EUR. Tato rekordní hodnota byla dosažena mj. v souvislosti s investicemi do větrné elektrárny 

Pretul. Každoročně jsou zmiňovány investice do nemovitostí (do budov) a na rozvoj silniční sítě. 

Minimální hodnota investic činila 12,3 milionu EUR (rok 2018). 
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Tabulka č. 97 Výše investic u ÖBf v mil EUR 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Výše 

investice 

(mil. EUR) 

24,7 16,7 13,5 12,3 17,4 

 

Výše odvodů do státního rozpočtu  

Je stanovena jako 50 % čistého zisku společnosti. Od roku 2016 tato částka meziročně klesá, v roce 

2019 bylo odvedeno 4,2 milionů EUR (ÖeB, 2020; VZ ÖeB 2015-2019).  

Tabulka č. 98 Odvody státu (rozpočet) ÖBf v mil. EUR 

Rok Výše odvodu (mil. EUR) 

2015 8,9 

2016 10,1 

2017 9,5 

2018 8,3 

2019 4,2 

Zdroj: VZ ÖeB 2015-2019 

 

 

Tabulka č. 99 Ukazatele finanční výkonnosti I – ÖBf-Konzern 

Ukazatel Rok (v mil. EUR) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Výnosy z prodeje 219,4 217,9 226,5 226,4 202 

Zisk před zdaněním 

a úroky 

24,8 22,3 32,4 27,8 13,2 

Čistý zisk 11,5 21,2 23,2 20 10,3 

ROE 201,8 10,1 10,5 8,7 4,4 

VK 52 210,5 221,9 230,4 233,7 

Poměr VK (%) 34,4 49,4 51,5 54 52 

EBITDA2 24,5 37,1 44,1 39,7 24,4 

CF3  39,7 29 28,2 2,1 

Zdroj: VZ ÖeB 2015-2019 

 

                                                      

2 Zisk před zdaněním, úroky a odpisy  

3 Cash flow 
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Tabulka č. 100 Ukazatele finanční výkonnosti II – ÖBf Group 

Ukazatel Rok (v mil. EUR) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Výnosy z 

prodeje 

218,7 216,1 216,1 216,5 191,8 

Zisk před 

zdaněním a 

úroky 

25,2 22,8 22,8 22,5 7,6 

Čistý zisk 17,9 20,3 20,3 16,6 8,3 

ROE 9 9,8 9,8 7,6 3,8 

VK4 198,4 206,1 206,1 217,7 219,1 

Poměr VK 

(%) 

50,9 52,8 52,8 54,8 51,9 

EBITDA 34,4 35,8 35,8 30,7 15,2 

CF 24 35,6 35,6 21,1 -8,1 

Zdroj: VZ ÖeB 2015-2019 

 

Společnost data vykazuje za koncern jako celek a skupinu, ÖeB, která se podílí na většině celkových 

výnosů, resp. tvoří majoritní podíl na většině ukazatelů.  

 

Certifikace lesů 

 

V Rakousku je obdobná situace jako v Německu, tzn. je zde významně zastoupena certifikace lesů 

PEFC. Na rozdíl od Německa plocha lesů certifikovaných systémem FSC stagnuje na velikosti 

nepřevyšující 600 ha. Z tabulky 89 vyplývá, že uvedený podnik státních lesů není certifikován systémem 

FSC. Přesná certifikovaná plocha lesů systémem PEFC nebyla dohledatelná na webech PEFC, 

uvedeného státního podniku ani v jejich výročních zprávách. Lze však předpokládat, že uvedený podnik 

státních lesů je certifikován systémem PEFC, neboť dohledané informace se o tomto zmiňují. 

  

                                                      

4 Vlastní kapitál 
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Tabulka č. 101 Plocha certifikovaných lesů v Rakouské republice v ha 

Systém certifikace lesů 2015 2016 2017 2018 2019 

FSC celkem 570 587 587 587 587 

PEFC celkem 2 936 144 2 983 873 3 111 137 2 669 187 3 152 189 

Dvojitá certifikace (PEFC a 

FSC) 

NR Údaje nebyly publikovány 

  

Österreichische Bundesforste  

FSC 0 0 0 0 0 

PEFC  --  --  --  --  -- 

PEFC pozn.: rakouské státní lesy jsou účastníky PEFC skupinové certifikace 

(PEFC-Regionenkomitee) 

Zdroj: FSC, 2015 až 2020; PEFC, 2016 až 2020b 

-- údaj nebyl dohledán jako veřejně přístupný 

NR-není relevantní-údaj nebyl v roce 2015 sledován 

 

Obchod se dřívím 

Těžba a prodej kulatiny jsou hlavní kompetencí a hlavní činností podniku rakouských spolkových lesů, 

přičemž těžební činnost je realizována dodavatelským způsobem. Tyto činnosti generují zhruba tři 

čtvrtiny tržeb společnosti. Podnik nabízí dodávky dřeva pro každého zákazníka: od kulatiny a biomasy 

až po velké dodávky brusného a vláknitého dřeva pro průmysl papíru a celulózy. Asi 80 % z prodaného 

dřeva je měkké dřevo, zbytek je tvrdé dřevo. Smrková kulatina je hlavním sortimentem rakouského 

podniku, která je zpracovávána převážně místními pilami na řezivo. Dřevo je také nabízeno na internetu 

prostřednictvím aukční platformy holzauktionen.at. Platforma B2B je zaměřena na komerční zúčastněné 

strany: od malých a středních společností až po velké společnosti, tzn., že každý může získat dřevo ze 

spolkového lesa bez ohledu na jeho umístění. Kromě cenných sortimentů je na aukční platformě pro 

dříví nabízena také kulatina pro pilařské zpracování (smrk, jedle, ...), a to v menších i větších objemech. 

Většina dříví (90 %) se v Rakousku prodává na odvozním místě. V případě zadávání zakázek se 

rozlišují nadlimitní a podlimitní, kdy pro jejich rozlišení se vychází z hodnoty v EUR a jako nadlimitní 

jsou označeny zakázky přesahující hodnotu 236 000 EUR. Veškeré zakázky, které se týkají pěstební 

činnosti, jsou vždy podlimitní. Smlouvy se uzavírají na jednotlivé činnosti. Smlouvy na lesnické činnosti 

jsou sjednávány v otevřeném, omezeném, nebo v jednacím řízení. Uveřejňování probíhá několika 

informačními kanály, a to na základě inzerce, na internetu, případně oslovením konkrétních subjektů. 

Zakázky jsou vypisovány lesními závody na regionální úrovni a koordinovány ředitelstvím. V případě, 

že hodnota zakázky nepřesahuje hodnotu 40 000 EUR, vypisuje soutěž revírník. Doba plnění zakázek 

je relativně krátká, její maximální doba je 1 rok, obvykle se ale jedná o 2-3 měsíce. Hodnotícím kritériem 

je stanovena ekonomická výkonnost (konkrétně jsou stanovena kritéria jednotlivých bodů a k nim  
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příslušné váhy). Pro lepší organizaci obchodu jsou také vedeny databáze potenciálních odběratelů 

(Palátová, Dudík, 2017). 

Cca 1,2 mil.m³ roční těžby je dodáváno 10 strategickým odběratelům na základě dlouhodobých smluv 

– a to obvykle na 5let, kdy se ročně upravuje cena a objem dodávky. Pouze ve specifických případech 

mají oprávnění těžit dřevo také jednotlivci, ale objem takto obchodovaného dřeva dosahuje pouze 

200 000 m³ ročně (ÖB, 2020). 

 

Dotace 

Ve výročních zprávách žádné konkrétní hodnoty o získaných podporách. V účetních přehledech jsou 

pravděpodobně skryty v souhrnných položkách.  

Podílejí se na projektech financovaných EU: SUSTREE (Interreg Central Europe) 1,8 mil €.; 

TECH4EFFECT (H2020) 5 mil €. 

Investice do neproduktivních činností 

Investice v Rakousku jsou směřovány v převažující míře do ochrany přírody a budování turistických 

stezek a center. Investice jsou v poměru k rozloze poměrně vysoké, než je tomu třeba na Slovensku. 

Tabulka č. 102 Výše investic do neproduktivních činností u ÖBf v mil EUR 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Investice do neproduktivních 

nevýnosových činností v mil EUR 

40,6 43,7 45,3 46,4 48,7 

Zdroj: VZ RSL 2015-2019 

 

Ochrana přírody 

Polovina všech lesů, které jsou pod správou Spolkových lesů, jsou pod ochranou zákona o ochraně 

přírody. Třetina všech lesů patří pod Chráněný les určeny, což se dá částečně připodobnit k obdobnému 

ochrannému režimu jako u našich lesů ochranných anebo lesů zvláštního určení. 

 

Klimatické změny 

V Rakouských spolkových lesích jsou opatření již součástí celkového plánování lesního hospodářství. 

Proto zde nemají speciální výčty opatření pouze pro boj se změnou klimatu, ale je vše zahrnuto do 

celkových investic. Jedná se hlavně o výsadbu dřevin již odolnější proti oteplování, výsadba dřevin dle 

plánované změny druhové skladby lesů, dále investice do protierozních opatření, zadržování vody atd. 
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8. Seznam použitých zkratek 

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny 

ASDS – Automatizovaný stacionární detekční systém 

BSL – Bavorské státní lesy  

CF – cash flow (rentabilita tržeb) 

ČR – Česká republika 

D - dělník 

DL – Durynské lesy 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EBITDA – Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Zisk před započtením úroků, 

daní a odpisů) 

EURO – euro (měnová jednotka) 

FSC – Forest Stewardship Council (Rada pro správu lesa) 

Ha - hektar 

CHKO – Chráněná krajinná oblast 

Kč – koruna česká 

KRNAP – Krkonošský národní park 

KŘ – krajské ředitelství státního podniku Lesy České republiky 

Lesy ČR – anebo LČR - Lesy České republiky, státní podnik  

LHC – lesní hospodářský celek 

LHO – lesní hospodářské osnovy 

LHP – lesní hospodářský plán 

LP - Lasy Państwowe 

LS – lesní správa 

LZ – lesní závod 

Mil. – milion 

Mld. – miliarda 

MTZ – materiálně technické zásobování 

MZe – Ministerstvo zemědělství 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

N - náklady 

NFI – net foreign investment (čisté zahraniční investice) 

NR – není relevantní 

OM – odvozní místo 

ÖBf – Österreichische Bundesforste - Rakouské spolkové lesy  

PČ – pěstební činnosti 

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification 

PL – Polsko 



 

131 

 

PLN – polský zlotý (měna) 

PPzPH – produktivita práce z přidané hodnoty 

PrtScr – Print Screen 

PUPFL – pozemek určený k plnění funkcí lesa 

ROA – Return on Assets (rentabilita aktiv) 

ROE – Return on Equity (rentabilita vlastního kapitálu) 

RSL – Rakouské spolkové lesy 

ŘLČR – ředitelství státního podniku Lesy České republiky 

Sb. – sbírka (zákonů) 

SMUL - Sächsiches Staatsministerium für Energie, Klimaschtz, Umwelt und Landwirtschaft 

SL – Saské lesy 

s.p. – státní podnik, š.p. – státní podnik  

SR – Slovenská republika 

SRN – Spolková republika Německo 

SSL – správa státních lesů 

ST–OP - správa toků-oblastní pracoviště 

SZ – semenářský závod 

Tab. – tabulka 

TANAP – Tatranský národní park 

TČ – těžební činnosti 

THP - technickohospodářský pracovník 

ÚHUL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

VH – výsledek hospodaření 

VK – vlastní kapitál 

VLM – Vojenské lesy a majetky 

VLS – Vojenské lesy a statky 

VZ – výroční zpráva 

VZ LČR – výroční zpráva podniku Lesy České republiky 

ZOPK – Zákon o ochraně přírody a krajiny 

 


