
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
 

PROFIL STÁTNÍHO PODNIKU 
 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
Právní forma 
Státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jako „Lesy ČR“ nebo „podnik“), 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 96 451, den zápisu 1. 1. 1992. 
 

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

Kontakt 
Tel.: +420 956 999 111 
Elektronická adresa podatelny: lesycr@lesycr.cz 
ID DS: e8jcfsn 
 
 

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 
 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 organizačněhospodářské 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 
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 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 

 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. 

 
 
 
 



ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ  
 
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  
Vedení podniku tvoří generální ředitel a ředitelé odborných úseků, kterými jsou: 

 ředitel lesního a vodního hospodářství, 
 správní ředitel, 
 obchodní ředitel, 
 ekonomický ředitel. 

 

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. 
 

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 11 krajských ředitelství, 4 lesní závody, 1 semenářský závod a 7 správ toků. 
Krajská ředitelství přímo řídí 64 lesních správ.  

Úseky a odbory v rozsahu své odborné působnosti metodicky řídí a usměrňují organizační jednotky.  
 



ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, JIMIŽ SE ŘÍDÍ ČINNOST LESŮ ČESKÉ 
REPUBLIKY, S.P. 
 
LČR, s.p., plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných 
právních předpisech.  
 
Jedná se zejména o tyto právní předpisy: 
 

- zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 
 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
  

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 

- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
 

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
 

- zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi) 
 

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Právní předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na Odboru právním a veřejných zakázek. 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, 
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA 
Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZA ROK 2019 
 
Státní podnik Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, IČO: 421 96 451, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 (dále jako „Lesy ČR“), jakožto povinný subjekt ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), 
tímto v souladu s ustanovením § 18 ZSPI vydává tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování 
informací dle ZSPI: 
 
1. Počet podaných žádostí o informace: 
V roce 2019 bylo podáno celkem 83 písemných žádostí o poskytnutí informace dle ZSPI. 
 
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti: 
V roce 2019 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti o poskytnutí informace 
dle ZSPI. 
 
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
V roce 2019 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí dle ZSPI. 

 
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
Lesů ČR o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 
V roce 2019 nebylo vydáno žádné soudní rozhodnutí ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Lesů 
ČR o odmítnutí žádosti o informace dle ZSPI. 
 
5. Přehled výdajů, které Lesy ČR vynaložily v souvislosti se soudními řízeními o právech 
a povinnostech dle ZSPI: 
V roce 2019 nevznikly Lesům ČR žádné náklady v důsledku soudních řízení o právech a povinnostech 
dle ZSPI. 
 
6. Poskytnuté výhradní licence: 
V roce 2019 nebyla ze strany Lesů ČR poskytnuta žádná výhradní licence. 
 
7. Stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace (§ 16a ZSPI), důvody jejich podání 
a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 
V roce 2019 nebyly podány žádné stížnosti na postup Lesů ČR při vyřizování žádosti o informace 
z důvodu uvedených v ustanovení § 16a odst. 1 ZSPI 
 

 


