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Hlavní události 
– úvodní slovo01
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Vážení čtenáři,

ve výroční zprávě se dočtete o činnostech státního podniku Lesy České republiky v roce 2020.

Po pěti suchých letech přálo počasí konečně více lesům než kůrovci. Loňský rok byl nadprůměrný jak teplotně, tak srážkově, což se projevilo na většině území 
České republiky. Zejména na severní Moravě a ve Slezsku se alespoň částečně doplnil dlouhodobý srážkový deficit. Kromě únorových větrných epizod včetně 
vichřic Sabine a Julie, které poškodily ve státních lesích asi 1,3 miliony m3 dříví, jiné abiotické škody nevznikly, takže jsme se mohli soustředit na vyhledávání, 
asanaci a zpracování dříví i jeho prodej, protože zpomalení a postupné zastavení kalamity bylo a je naší prioritou. V roce 2020 podnik vytěžil historicky nejvíce 
dříví v objemu 14,4 miliony m3, což je o 459 tisíc m3 víc než v roce předchozím. Z toho bylo 9,6 milionů m3 kůrovcového dříví. Jen pro srovnání dodám, že podnik 
ročně těžil v nekalamitních letech asi 8 milionů m3 dříví. Z toho plyne, jak velké úsilí zvládnutí kalamity a následná obnova lesa stojí a kolik kapacit, lidí i strojů 
vyžaduje. Všem, kteří se na zvládnutí kalamity podílejí, chci znovu poděkovat.
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Lýkožrout se v roce 2020 vyrojil díky počasí na většině území dvakrát, takže měl o jednu až dvě generace méně než v předchozích letech. Tomu odpovídal 
i prosincový zůstatek 390 tisíc m3 kůrovcového dříví, což bylo jen 34 % objemu evidovaného ke stejnému datu roku 2019. Na většině území se nám podařilo do 
počátku jarního rojení 2021 kůrovcové dříví zpracovat. Situace se postupně zlepšila na Moravě i v některých částech Vysočiny, ale nejrychleji se kalamita nyní 
rozvíjí v Ústeckém kraji a v přiléhající části Libereckého kraje, dále na Pelhřimovsku na Vysočině a na Svitavsku v Pardubickém kraji. Tam je nyní soustředěno naše 
maximální úsilí ve snaze zabránit možnému zhoršení situace. Pro všechny regiony ale nadále platí, že pokračujeme ve vyhledávání a zpracování napadených 
stromů a následné obnově lesa. V roce 2020 jsme zalesnili 16 188 hektarů, z toho se 3 797 hektarů obnovilo přirozeně. Vysadili jsme 74 milionů sazenic různých 
druhů dřevin, které odpovídají místním stanovištním podmínkám. Dřevinná skladba odráží měnící se klimatické podmínky, takže v lesích přibývá listnáčů.

Na ekonomickou situaci a následky kalamity jsme mimo jiné reagovali i organizační změnou avizovanou ve strategii podniku, schválenou Ministerstvem 
zemědělství a prodiskutovanou s odborovou organizací i dozorčí radou. Šlo nám o sloučení administrativních procesů, hledání úspor v režijní oblasti, protože na 
lese šetřit nelze, a nové využívání vlastních provozních kapacit. Počet provozních zaměstnanců, revírníků a dalších, kteří jsou potřeba v lese, zůstal stejný nebo 
se zvýšil, ubyly naopak referentské administrativní režijní pozice. Změna konkrétně spočívala ve třech krocích. V září 2020 vznikl nový specializovaný Závod 
lesní techniky. K 1. lednu 2021 jsme zrušili všech 11 krajských ředitelství a zřídili 7 nových oblastních, pod něž nově patří i vodohospodáři, kteří předtím působili 
na samostatných správách toků. To umožňuje koordinovaný a decentralizovaný způsob řízení lesního i vodního hospodářství. V Olomouckém kraji se sloučilo 
šest lesních správ do tří. O konkrétních dopadech a zkušenostech s novou organizační strukturou hodláme v roce 2021 nadále diskutovat se všemi relevantními 
partnery. Díky reorganizaci může vzniknout až 150 nových provozních míst, zrušilo se naopak 42 administrativních pozic. V posílení provozu i akceschopnosti 
Závodu lesní techniky s vlastními lidmi i stroji vidím velké pozitivum.

Kalamitě jsme přizpůsobili také lesnické tendry. Zakázky se členily podle územního postižení kalamitou, počítali jsme s využíváním vlastních i cizích kapacit. 
Díky tomu můžeme postupovat podle aktuální situace v regionu. Tendr považuji za úspěšný, protože se podařilo bez jakýchkoliv námitek uzavřít všech 29 smluv 
do konce listopadu, tedy v dosavadní historii poprvé s takovým předstihem, aby mohly práce od ledna bez problémů začít. Soutěžilo se o šest milionů metrů 
krychlových dříví na 188 012 hektarech lesa, roční těžbu 1,2 milionů metrů krychlových dřeva a pěstební práce na 1 534 hektarech. Celkem 190 nabídek předložilo 
36 firem.

Podnik také pokračoval ve své obchodní strategii. Ve vlastní režii zobchodoval 4,6 milionů m3 dříví. Na jaře jsme při první covidové vlně registrovali počáteční 
nejistotu zástupců dřevozpracujícího průmyslu, ale postupně se vše vrátilo do plného provozu. Ke konci roku tak snad skončilo dlouhé období nepříznivých 
a stagnujících prodejních cen a věříme, že tento trend bude pokračovat. Lesy ČR také zareagovaly na jarní nouzový stav spojený s covidovou pandemií, takže po 
uvolnění vládních opatření zlevnily pro veřejnost veškeré dřevo a obnovily zastavený prodej. Snížení cen se týkalo jak samovýroby, tak vytěženého dřeva, které si 
mohli lidé koupit z lesních skladů. Podnik rozšířil nabídku i počet prodejních míst.

Velkou pozornost jsme věnovali také ochraně lesa, pokud jde o kůrovce i jiné škůdce. Mimo to jsme zahájili program Vracíme sovy lesu, jehož cílem je přirozeně 
snížit počet přemnožených hrabošů a ochránit sazenice lesních dřevin, které hlodavci likvidují, stejně jako úrodu zemědělců nebo vinařů. V roce 2020 jsme tedy 
instalovali na vytěžených pasekách a v lesích po celé republice 4 tisíce budek, nejvíce na Vysočině, která byla dosud centrem kalamity. V rámci našeho dalšího 
programu Vracíme vodu lesu jsme dokončili 80 vodohospodářských staveb a vybudovali 80 tůní a mokřadů. Dalších 50 vodních děl stavíme a 150 projektujeme. 
Roční bilance programu dosáhla 210 milionů korun. Zaměřili jsme se také na oblast soutoku Dyje a Moravy. Programem Soutok všem jsme vyzvali odborníky 
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a veřejnost k diskusi na sociálních sítích. I touto netradiční formou moderujeme výměnu názorů mezi lesními hospodáři, ekology a občany a vyjasňujeme si, co je 
při péči o krajinu a unikátní komplex lužních lesů na jižní Moravě možné a nutné. Podnik jako odpovědný odborný hospodář musí stále vyvažovat tři základní pilíře 
lesnického hospodaření – ekonomický, ekologický a rekreační.

Veřejnost jsme ale v roce 2020 oslovovali i jinak. Kromě založení podcastového kanálu Uchem v mechu jsme spolu s Vojenskými lesy a statky ČR odstartovali 
program Z lesa na stůl se 65 prodejními místy po celé republice. Tam nabízíme českým spotřebitelům zvěřinu s jasným původem a cenou srovnatelnou s produkcí 
masa hospodářských zvířat. Koncem ledna jsme avizovali diskuse lesníků ve všech krajích na více než 120 místech v zemi. Chtěli jsme objasnit, jak se Lesy České 
republiky potýkají s kůrovcovou kalamitou, kdy kalamita skončí, jak pokračuje obnova krajiny nebo jaké budou nové lesy, které se sázejí a budou sázet v jejich 
regionu i celé republice. Připravili jsme 400 pracovních akcí, které měly vyvrcholit říjnovým Dnem za obnovu lesa. To vše se bohužel kvůli pandemii a nouzovému 
stavu neuskutečnilo. V období mezi covidovými vlnami jsme uspořádali nakonec jen asi sto akcí. Lidé se tak i v roce 2020 podíleli na obnově lesů. Určitě musím 
zmínit také jarní nasazení veřejnosti při zalesňování a dalších lesnických pracích. Nabídli jsme brigádu všem, kteří během nouzového stavu nemohli být ve škole 
nebo vykonávat svou profesi. Zájem byl obrovský, pracovalo se v malých skupinách, v rouškách a dostatečných vzdálenostech. Na jaře jsme tak nabídli práci více 
než tisíci lidem v celé republice a všem za pomoc lesu děkujeme.

Hospodaření podniku loni zásadně pozitivně ovlivnily státní prostředky na kompenzaci snížení cen dřevní hmoty z důvodu kalamity ve výši 2 299 milionů korun 
a negativně pak nízké ceny dříví, prodej dříví horší kvality z kůrovcových těžeb a vzrůstající náklady na pěstební činnost. Naší prioritou zůstává zvládnutí kalamity, 
což znamená pokračovat ve zpracování kalamitního dříví s využitím vlastních i cizích kapacit, věnovat se ochraně lesa, obnovovat kalamitní holiny, obchodovat 
s dřívím ve vlastní režii, nadále spolupracovat se smluvními partnery, investovat do vodohospodářských staveb, které zadrží v krajině vodu, a připravovat veřejné 
akce – v regionech oblíbené pracovní Dny za obnovu lesa, ale i setkání se zástupci samospráv a další.

Na rok 2020 jen tak nezapomeneme. Kvůli pandemii, se kterou nikdo nepočítal a neuměl si její důsledky i trvání ve skutečnosti ani představit. Z pohledu 
hospodářů v krajině se po extrémně suchých letech zase vystřídala všechna roční období, léto bylo středoevropské, přišlo slunce i mraky a déšť nebyl zázrakem. 
I pří vědomí neexistence vakcíny na kůrovce se nabízí přirovnání koronaviru ke kůrovci, protože oběma se dá čelit jen opatřeními, která všichni respektují. A pokud 
tomu tak bude, pak se vrátíme do „normálu“ - společenského i přírodního. A to si, myslím, všichni přejeme.

Lesu zdar!

Josef Vojáček
generální ředitel státního podniku Lesy České republiky
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Profil státního podniku02
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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 2020 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

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
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  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

  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
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  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, staveb hrazení bystřin a strží a ukládání 

údajů do informačního systému veřejné správy v rozsahu platných právních předpisů
  výkon odborných, 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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Organizační uspořádání03
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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 (ředitele lesního a vodního 
hospodářství, správního ředitele, obchodního ředitele, ekonomického ředitele), 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 / Závodu lesní techniky
 ředitel semenářského závodu
 ředitel krajského/oblastního ředitelství
 ředitel Kanceláře GŘ
 bezpečnostní ředitel
 lesní správce
 náměstek oblastního ředitele
 náměstek lesního závodu
 vedoucí odborů a oddělení na podnikovém ředitelství.

VEDENÍ PODNIKU K 31. 12. 2020

Vedení podniku 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 a krajská ředitelství. Krajským ředitelstvím jsou 
dále podřízeny lesní správy.

Vývoj počtu organizačních jednotek vždy k 31. 12.

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
KŘ 12 12 12 12 11
LS 72 72 72 72 64
LZ, SZ 5 5 5 5 6
ST 7 7 7 7 7
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ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2020

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Bezpečnostní ředitel

Úsek ekonomického 
ředitele

Úsek ředitele lesního 
a vodního hospodářství

Správy toků 
(7)

Semenářský závod 
Týniště nad Orlicí

Úsek obchodního 
ředitele

Úsek správního 
ředitele

Organizační jednotky 
Lesní závody (4) a Závod 

lesní techniky

Organizační jednotky
Krajská ředitelství 

(11)

Organizační jednotky 
Lesní správy 

(64)

Kancelář generálního 
ředitele
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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 generálního ředitele, 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 závod lesní techniky, 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.



:015

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY KRAJSKÁ ŘEDITELSTVÍ – STAV K 31. 12. 2020

LS 
Nasavrky

LS 
Česká Lípa

LS 
Žatec

LS 
Toužim

LS 
Železná Ruda

LS 
Český Rudolec

LS
Rožnov pod 
Radhoštěm

LS 
Jeseník

LS 
Bruntál

LS 
Černá Hora

LS 
Vsetín

LS 
Loučná nad 

Desnou

LS 
Vítkov

LS 
Opava

LS 
Frýdek- -Místek

LS
Jablunkov

LS
Hanušovice

LS
Luhačovice

LS
Buchlovice

LS 
Ruda nad 
Moravou

LS
Šternberk

LS 
Město 

Albrechtice

LS 
Bučovice

LS 
Janovice

LS 
Náměšť nad 

Oslavou

LS 
Znojmo

LS 
Třebíč

LS 
Telč

LS 
Nové Město 
na Moravě

LS 
Ledeč nad 
Sázavou

LS
Pelhřimov

LS
Jindřichův 

Hradec

LS 
Třeboň

LS 
Tábor

LS 
Vodňany

LS 
Vyšší Brod

LS 
Hluboká nad 

Vltavou

LS 
Nové Hrady

LS 
Přeštice

LS 
Plasy

LS 
Stříbro

LS 
Klatovy

LS
Horšovský Týn

LS 
Děčín

LS 
Dvůr Králové nad 

Labem

LS 
Horní Blatná

LS 
Kraslice

LS 
Přimda

LS
Františkovy 

Lázně

LS 
Klášterec

LS 
Litvínov

LS
Litoměřice

LS 
Lužná

LS 
Ještěd

LS 
Jablonec nad 

Nisou

LS
Brandýs nad 

Labem

LS 
Křivoklát

LS
Hořice

LS 
Frýdlant 

v Čechách

LS 
Rumburk

LS 
Svitavy

LS
Lanškroun

LS 
Choceň

LS 
Rychnov nad 

Kněžnou

KŘ
Choceň

KŘ
Liberec

KŘ
Teplice

KŘ 
Karlovy Vary

KŘ 
Plzeň

KŘ 
České 

Budějovice

KŘ 
Jihlava

KŘ 
Brno

KŘ 
Zlín

KŘ 
Šumperk

KŘ 
Ostrava

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
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ORGANIZAČNÍ MAPA LESŮ ČR

KŘ Choceň
KŘ Karlovy Vary

KŘ Teplice
KŘ Liberec

KŘ Šumperk

KŘ Ostrava

KŘ Zlín

KŘ Brno

KŘ Jihlava
KŘ České Budějovice

KŘ Plzeň

   Lesní závody
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Personální obsazení 
a orgány státního podniku04
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STATUTÁRNÍ ORGÁN A JEHO ZÁSTUPCI K 31. 12. 2020

Ing. Josef Vojáček – generální ředitel
JUDr. Pavel Krpata – správní ředitel
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. – ředitel lesního a vodního hospodářství
Ing. Jiří Krejča – ekonomický ředitel
Ing. Petr Urban – obchodní ředitel

Personální změny ve vedení podniku od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021
	 	S účinností ke dni 15. 3. 2021 se Ing. Jiří Krejča vzdal funkce ekonomického ředitele.

Personální obsazení funkcí ředitelů organizačních jednotek k 31. 12. 2020

Krajská ředitelství
Ing. Tomáš Vrba, ředitel Krajského ředitelství Ostrava (změna názvu a sídla Frýdek-Místek k 1. 7. 2020)
Ing. Pavel Indra, ředitel Krajského ředitelství Šumperk
Ing. Libor Strakoš, ředitel Krajského ředitelství Zlín
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D., ředitel Krajského ředitelství Brno
Ing. František Holenka, ředitel Krajského ředitelství Jihlava
Ing. Karel Fišer, ředitel Krajského ředitelství Choceň
Ing. Pavel Kub, ředitel Krajského ředitelství České Budějovice
Ing. Ivan Klik, ředitel Krajského ředitelství Plzeň
Ing. Miroslav Rozner, ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary
Ing. Pavel Rus, ředitel Krajského ředitelství Teplice
Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec
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Lesní závody
Ing. Miroslav Svoboda, ředitel Lesního závodu Židlochovice
Ing. Miloš Juha, Ph.D., ředitel Lesního závodu Boubín
Ing. Miroslav Jankovský, ředitel Lesního závodu Konopiště
Ing. Jan Němický, ředitel Lesního závodu Kladská

Závod lesní techniky
Ing. Jaromír Kříha, ředitel Závodu lesní techniky ( jmenován s účinností od 1. 10. 2020)

Semenářský závod
Ing. Miloš Pařízek, ředitel Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

Organizační změny
	 	Generální ředitel s účinností od 1. 1. 2021 rozhodl o reorganizaci krajských ředitelství a oblastních správ toků, a to za účelem optimalizace 

a zefektivnění organizační struktury podniku spočívající ve zrušení 11 krajských ředitelství a 7 oblastních správ toků a zřízení 7 oblastních ředitelství, 
která plně nahradí strukturu zrušených krajských ředitelství a oblastních správ toků. Zároveň došlo od 1. 1. 2021 ke sloučení 6 lesních správ Oblastního 
ředitelství severní Morava do 3 lesních správ při zachování počtu revírů. 
Z tohoto důvodu skončil výkon funkcí všech ředitelů krajských ředitelství.

Personální změny v obsazení funkcí ředitelů OŘ od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021
	 	S účinností od 1. 1. 2021 byli jmenování do funkce ředitele Oblastního ředitelství: 

Ing. Tomáš Vrba, ředitel Oblastního ředitelství severní Morava 
Ing. Libor Strakoš, ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava 
Ing. František Holenka, ředitel Oblastního ředitelství Vysočina 
Ing. Pavel Kub, ředitel Oblastního ředitelství jižní Čechy 
Ing. Miroslav Rozner, ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy 
Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy 
Ing. Karel Fišer, ředitel Oblastního ředitelství východní Čechy



:021

DOZORČÍ RADA K 31. 12. 2020

Předseda dozorčí rady:
Ing. Jaromír Vašíček, CSc. (člen od 11. 12. 2018, předseda od 19. 12. 2018)

Místopředseda dozorčí rady
Ing. Jaromír Kříha (člen od 28. 5. 2020, místopředseda od 30. 9. 2020)

Členové dozorčí rady:
Mgr. Patrik Mlynář (od 12. 12. 2019)
Ing. Miroslav Jankovský (od 28. 5. 2020)
Zbyněk Nečas (od 28. 5. 2020)
Ing. Karel Otava (od 5. 3. 2020)
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. (od 16. 7. 2020)
PhDr. Jan Závěšický (od 16. 7. 2020)

Dozorčí rada je devítičlenná. Zaměstnanci podniku volí a odvolávají 3 členy dozorčí rady, 6 členů dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatel (Ministerstvo 
zemědělství).

Výbor pro audit dozorčí rady Lesů ČR k 31. 12. 2020
Předseda: Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA (člen od 11. 12. 2019, předseda od 14. 5. 2020)
Místopředseda: Ing. Jaromír Vašíček, CSc. (člen od 24. 4. 2019, místopředseda od 14. 5. 2020)
Člen: Ing. Jaromír Kříha (od 6. 4. 2020)

Personální změny v dozorčí radě Lesů ČR od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021
	 	Dne 5. 3. 2020 zakladatel s účinností k témuž dni odvolal JUDr. Jiřího Georgieva, Ph.D., z funkce člena dozorčí rady Lesů ČR a současně s účinností ke 

dni 5. 3. 2020 jmenoval Ing. Karla Otavu do funkce člena dozorčí rady Lesů ČR.
	 	Na základě Zápisu o celkovém průběhu a výsledcích voleb do DR státního podniku Lesy České republiky, s. p., konaných dne 28. 5. 2020, byli s účinností 

ode dne 28. 5. 2020 zvoleni členy dozorčí rady Lesů ČR pan Zbyněk Nečas, Ing. Miroslav Jankovský a Ing. Jaromír Kříha.
	 	Dne 16. 7. 2020 zakladatel s účinností k témuž dni jmenoval Ing. Jiřího Pondělíčka, Ph.D., a PhDr. Jana Závěšického do funkcí členů dozorčí rady Lesů ČR.
	 	Dne 30. 9. 2020 byl místopředsedou dozorčí rady Lesů ČR zvolen Ing. Jaromír Kříha.
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Personální změny ve výboru pro audit dozorčí rady Lesů ČR od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021
	 	Dne 6. 4. 2020 zakladatel s účinností k témuž dni jmenoval Ing. Jaromíra Kříhu do funkce člena výboru pro audit dozorčí rady Lesů ČR.
	 	Dne 14. 5. 2020 byl předsedou výboru pro audit dozorčí rady Lesů ČR zvolen Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, a místopředsedou výboru pro audit dozorčí rady 

Lesů ČR byl zvolen Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
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PŘEHLED MAJETKU

  Hranice lesních správ / závodů
  Lesy ve správě LČR., s. p.
  Lesy ostatních vlastníků a správců
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Vývoj základních 
ukazatelů05
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Rok   2016 2017 2018 2019 2020
Výměra lesních pozemků  tis. ha 1 199 1 192 1 194 1 197 1 193
Porostní plocha tis. ha 1 166 1 160 1 160 1 162 1 161
Těžba  tis. m3 8 104 8 054 10 733 13 901 14 354
Těžba na ha porostní plochy m3 7,0 6,9 9,3 12,0 12,4
Obnova lesa ha 11 624 10 370 9 774 12 485 16 188
Výchova mladých lesních porostů ha 31 050 27 902 18 739 15 637 15 229
Výnosy celkem mil. Kč 11 638 11 035 8 502 7 817 12 153
Výnosy z provozní činnosti mil. Kč 11 466 10 785 8 090 7 696 11 924
Náklady celkem mil. Kč 7 479 7 951 8 433 8 605 12 109
Náklady provozní činnosti mil. Kč 6 620 7 095 7 931 8 619 11 788
Osobní náklady mil. Kč 1 802 1 911 2 101 2 284 2 498
Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 4 159 3 084 69 -788 44
Bilanční suma mil. Kč 67 513 67 408 65 373 64 814 66 249
Stálá aktiva mil. Kč 61 284 62 144 60 398 60 259 59 820
Oběžná aktiva mil. Kč 6 128 5 160 4 885 4 441 6 257
Vlastní kapitál mil. Kč 65 216 64 985 62 412 61 699 61 615
Cizí zdroje mil. Kč 2 209 2 290 2 848 3 020 4 503
Cash flow z provozní činnosti mil. Kč 4 409 4 895 5 028 -1 865 1 975
Cash flow z investiční činnosti mil. Kč -1 293 -1 823 -1 199 -760 -463
Cash flow z finančních činnosti mil. Kč -5 630 -3 065 -2 533 -20 343
Počet zaměstnanců osob 3 475 3 563 3 538 3 450 3 483

* Výnosy a Náklady celkem atd. jsou přepočteny dle nové struktury VZZ (změna stavu zásob)
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Zpráva 
o podnikatelské činnosti06
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MAJETEK

K 31. 12. 2020 měla aktiva včetně lesních pozemků netto hodnotu 66,2 mld. Kč. Dlouhodobý majetek dosahoval hodnoty 59,8 mld. Kč, z toho 48,9 mld. Kč tvořila 
hodnota pozemků, převážně lesních. Jejich podíl na celkové bilanční sumě k 31. 12. 2020 činil 73,8 % (v roce 2019: 75,4 %, v roce 1995: 86,4 %). 

Bilanční suma (mil. Kč)
 

Rok 2018 2019 2020
Bilanční suma 65 373 64 814 66 249
Hodnota lesních pozemků 46 771 47 036 47 020
Bilanční suma bez lesních pozemků 18 602 17 778 19 230

AKTIVA

V průběhu roku 2020 došlo ke změně ve struktuře aktiv. Absolutně se navýšila hodnota oběžných aktiv, a to především krátkodobého finančního majetku  
o 1 853 mil. Kč (tj. o 105,1 %), což bylo způsobeno především poskytnutím dotace na kůrovce ve výši 2,299 mld. Kč.

Aktiva celkem (mil. Kč)
 

Rok 2018 2019 2020 20-19 %
Aktiva celkem 65 373 64 814 66 249 1 435 2,2
Dlouhodobý majetek (DM) 60 398 60 259 59 820 -439 -0,7
Nehmotný DM – netto  339 344 371 27 8,0
Hmotný DM – netto  59 981 59 891 59 425 -466 -0,8
z toho pozemky  48 580 48 874 48 877 3 0,0
Dlouhodobý finanční majetek  77 24 24 0 0,0
Oběžná aktiva  4 885 4 441 6 257 1 816 40,9
Zásoby  638 1 332 1 273 -59 -4,4
Dlouhodobé pohledávky  11 15 3 -12 -81,8
Krátkodobé pohledávky  1 383 1 331 1 365 34 2,5
Krátkodobý fin. majetek, peněžní prostředky 2 853 1 763 3 616 1 853 105,1
Časové rozlišení  90 114 173 58 51,1
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PASIVA

Hodnota vlastního kapitálu se snížila o 84 mil. Kč. Objem cizích zdrojů vzrostl o 1 483 mil. Kč, a to z důvodu navýšení stavu rezerv o 855 mil. Kč a nárůstem 
krátkodobých závazků o 628 mil Kč.

Pasiva celkem (mil. Kč)
 

Rok 2018 2019 2020 20-19 %
Pasiva celkem  65 373 64 814 66 249 1 435 2,2
Vlastní kapitál  62 412 61 699 61 615 -84 -0,1
Základní kapitál  14 793 14 795 14 776 -19 -0,1
Kapitálové fondy  45 784 45 876 45 786 -90 -0,2
Fondy ze zisku  1 765 1 815 1 796 -19 -1,0
Nerozdělený zisk/ztráta minulých let 0 0 -788 -788 0,0
VH běžného roku  69 -788 44 831 105,6
Cizí zdroje  2 848 3 020 4 503 1 483 49,1
Rezervy  1 541 1 480 2 335 855 57,7
Závazky  1 307 1 540 2 168 628 40,8
Časové rozlišení  113 95 131 36 37,6
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NÁKLADY

V roce 2020 došlo ke zvýšení celkových nákladů o 3 505 mil. Kč (o 40,7 %). Nárůst byl způsoben vyšší výkonovou spotřebou o 1 434 mil. Kč (větší objem 
nákladových těžeb a pěstebních prací), vyšším stavem opravných položek o 321 mil. Kč (především tvorba opravných položek k zásobám). Dále došlo meziročně 
k nárůstu ostatních provozních nákladů o 971 mil. Kč (především vytvoření rezervy na kalamity a pěstební činnost) a nárůstu osobních nákladů o 214 mil. Kč.  
Ke zvýšení celkových nákladů přispěl i meziroční nižší nárůst zásob o 225 mil. Kč.

Náklady celkem (mil. Kč)
 

Rok 2018 2019 2020 20-19 %
Náklady celkem  8 433 8 605 12 109 3 505 40,7
Náklady provozní činnosti  7 931 8 619 11 788 3 169 36,8
Výkonová spotřeba 4 524 5 998 7 432 1 434 23,9
Změna stavu zásob -476 -699 -474 225 32,1
Aktivace -5 -11 -7 4 34,2
Osobní náklady  2 101 2 284 2 498 214 9,4
Úpravy hodnot v provozní oblasti 853 873 1 194 321 36,8
Ostatní provozní náklady  934 174 1 145 971 558,7
Náklady finanční činnosti  332 61 177 116 188,8
Daň z příjmů  169 -75 144 220 291,4

Přímé náklady pěstební činnosti

Celkem mil. Kč Kč na 1 ha lesní půdy
Rok 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Celkem 2 150 2 857 3 455 1 800 2 387 2 898
Obnova lesa  624 947 1 254 523 791 1 052
Péče o kultury 745 824 944 624 689 792
Prořezávky 152 146 167 127 122 140
Ochrana lesa 317 433 415 266 361 348
Hnojení a vápnění 3 3 8 2 2 6
Jiná pěstební péče 308 505 667 258 422 559
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VÝNOSY

V roce 2020 došlo k navýšení celkových výnosů o 4 336 mil. Kč (o 55,5 %). Vyšší objem výnosů byl ovlivněn především poskytnutím dotace na kůrovce ve výši  
2 299 mil. Kč. Zvýšily se i tržby za prodej vlastních výrobků a služeb o 1 577 mil. Kč, a to hlavně díky většímu objemu prodejů dříví (především hotových sortimentů).

Výnosy celkem (mil. Kč)
 

Rok 2018 2019 2020 20-19 %
Výnosy celkem  8 502 7 817 12 153 4 336 55,5
Výnosy z provozní činnosti  8 090 7 696 11 924 4 228 54,9
Tržby z prodeje výrobků a služeb 7 595 7 194 8 771 1 577 21,9
Tržby z prodeje zboží 4 4 2 -2 -40,2
Ostatní provozní výnosy  491 498 3 150 2 652 532,1
Výnosy z finanční činnosti  412 121 229 108 89,4
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku - podíly 1 61 0 -61 -99,5
Výnosové úroky a podobné výnosy 91 56 68 12 20,8
Ostatní finanční výnosy  320 4 161 157 3 768,2

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2020 dosáhl hodnoty 188 mil. Kč a zaznamenal meziroční nárůst o 1 051 mil. Kč. HV po zdanění představuje  
hodnotu 44 mil. Kč.
Provozní výsledek hospodaření v roce 2020 činil 136 mil. Kč, což představuje oproti roku 2019 nárůst o 1 059 mil. Kč, který byl způsoben nárůstem výnosů 
z provozní činnosti o 4 228 mil. Kč (převážně tržby za dříví a dotace na kůrovce) při současném nárůstu provozních nákladů o 3 169 mil. Kč.
Finanční výsledek hospodaření klesl meziročně o 8 mil. Kč a vykázal v roce 2020 zisk ve výši 52 mil. Kč. 

Výsledky hospodaření za účetní období (mil. Kč)
 

Rok 2018 2019 2020 20-19 %
Výsledek hospodaření za účetní období 69 -788 44 831 105,6
Výsledek hospodaření před zdaněním 238 -863 188 1 051 121,8
Provozní výsledek hospodaření 158 -923 136 1 059 114,7
Finanční výsledek hospodaření 80 60 52 -8 -12,8
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Smluvní vztahy 
v lesnických činnostech07
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Podnik v druhé polovině roku 2019 změnil zavedený způsob zadávání lesnických zakázek z předchozích let. Zadávací řízení na zakázky s účinností od 1. 1. 2021 
proběhlo dle nové Strategie rozvoje Lesů ČR platné od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2024.

TENDRY 2021+

Lesy ČR vyhlásily dne 14. srpna 2020 pro část spravovaných lesů tři otevřená nadlimitní zadávací řízení na zajištění lesnických činností od 1. ledna 2021, která 
byla rozdělena dle přijaté strategie hospodaření na tři samostatná zadávací řízení:

	 	Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2021+ 8 částí (smluvních územních jednotek – SÚJ) komplexních zakázek zahrnujících pěstební práce a těžbu 
dříví. Soutěžený objem těžby dříví byl 2 179 tisíc m3, celková předpokládaná hodnota činila 1,77 mld. Kč bez DPH

	 	Lesnické činnosti s prodejem dříví 2021+ 19 částí (smluvních územních jednotek – SÚJ) komplexních zakázek zahrnujících pěstební práce, těžbu 
a prodej dříví. Soutěžený objem těžby dříví byl 3 795 tisíc m3, celková předpokládaná hodnota činila 2,49 mld. Kč bez DPH

	 	Pěstební činnosti 2021+ 2 části (smluvních územních jednotek – SÚJ) zakázek zahrnujících pěstební práce. Celková předpokládaná hodnota činila 
0,25 mld. Kč bez DPH

	 	Lesy ČR při zadání této veřejné zakázky postupovaly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“).
	 	Lhůta pro podání nabídek byla při zahájení předmětných zadávacích řízení stanovena do 15. září 2020. Na základě doručené žádosti o vysvětlení 

k některým částem veřejné zakázky byla lhůta pro podání nabídek prodloužena do 16. září 2020. Veřejné otevírání nabídek neproběhlo, protože nabídky 
byly přijímány výhradně v elektronické formě. Lesy ČR nad rámec svých zákonných povinností uveřejnily na profilu zadavatele po otevření nabídek 
přehled celkových nabídkových cen (NC celkem) nabídnutých účastníky zadávacího řízení. Tendru 2021+ se účastnilo celkem 36 účastníků zadávacího 
řízení. Celkem bylo podáno 190 nabídek, tzn. 6,55 nabídek na jednu zakázku.
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Souhrnný přehled podaného počtu nabídek uchazečů

    Předpoklad Předpokládaná 
 Typ Délka Počet těžby hodnota služeb Počet Počet Počet nabídek 
Zakázky zakázky trvání částí (tis. m3) (mil. Kč) uchazečů nabídek na jednu část
 Komplexní 5 19 3 795 2 491 25 129 6,8
OZŘ  1 1 10 8 4 4 4,0
2021+ Těžební na OM 5 7 2 169 1 757 23 45 6,4
  Celkem 8 2 179 1 765 23 49 6,1
 Pěstební 5 2 0 247 9 12 6,0
Celkem   29 5 974 4 503 36 190 6,6

Ve lhůtě pro podání námitek nebyly Lesům ČR doručeny žádné námitky.

Z celkového počtu 29 soutěžených zakázek nebyla žádná zrušena.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro 28 částí z celkového počtu 29 částí veřejné zakázky bylo učiněno na přelomu září a října 2020. Rozhodnutí pro 
zbývající část veřejné zakázky (193123 Kopce) pak bylo učiněno v průběhu první poloviny října 2020. Lesy ČR oslovovaly k podpisu smluv vždy účastníka, který se 
umístil na prvním místě v pořadí hodnocených nabídek pro danou část veřejné zakázky. Všechny smlouvy byly uzavřeny v průběhu listopadu 2020. Smlouvy byly 
uzavřeny s 10 subjekty (v předchozím roce s 21 subjekty).
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V tabulce jsou uvedeny počty smluv u dodavatelů, se kterými byla uzavřena smlouva a vysoutěžený objem ročních těžeb.

Firma Počet ZAK Roční těžba (m3)
1. písecká lesní a dřevařská, a.s. 1 16 000
ACLESIA, spol. s.r.o. 4 103 680
Jihozápadní dřevařská a.s. 1 80 600
KATR s.r.o. 1 60 000
Kloboucká lesní s.r.o. 5 174 336
KODIAK Timber s.r.o. 1 45 083
Opavská lesní a.s. 1 70 000
RIAVA CORPORATION, s.r.o. 1 69 961
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. 2 43 044
UNILES, a.s. 12 540 827
Celkový součet 29 1 203 531
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NĚKTERÉ ZMĚNY V TENDRECH 2021+

Úpravy zadávacích podmínek pro tendr 2021+ byly projednány v rámci oborových pracovních skupin, které přednesly doporučení pro jejich úpravu zejména 
v návrhu tzv. komplexní smlouvy1. Pracovní skupiny složené ze zástupců Lesů ČR a asociací lesnických firem se scházely k projednání tematických okruhů 
souvisejících se smlouvou (cenové úpravy, obsah a vyváženost smlouvy, sociální aspekty, podpora zpracování dříví). Výsledky projednávání v oborových 
pracovních skupinách se týkaly následujících oblastí:

	 	Doplnění prohlášení smluvního partnera o způsobilosti plnit smlouvu včetně skutečnosti, že je držitelem veškerých potřebných oprávnění (např. licence 
dle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem).

	 	Stanovení bližších podmínek v případech využití sadebního materiálu Lesů ČR (místo převzetí určí Lesy ČR, smluvní partner materiál vyzvedne a zajistí 
dopravu na místo zalesnění).

	 	Zařazení nového podvýkonu – doprava sadebního materiálu Lesů ČR – v rámci přílohy č. P3 Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.
	 	Doplnění důvodu pro odstoupení Lesů ČR – v případě, že smluvní partner nemá oprávnění potřebná k výkonu činností dle smlouvy (navazuje na bod 1 výše).
	 	U smluv bez prodeje dříví – doplněny požadavky na obsah sumáře číselníků – dle skupin sortimentů, délek a tloušťkových stupňů (např. pilařská 

kulatina – „D1, D2, D3“ dle průměrů, dále OSB, DTD či surové kmeny, palivo – obě skupiny „Do“).
	 	Indexace – pro tendry 2021+ zachován stejný způsob výpočtu jako pro 2020+.

Změny zadávacích podmínek:

	 	Technická kvalifikace – vypuštěn požadavek na odborně kvalifikovanou osobu.
	 	Profesní způsobilost – vypuštěn požadavek na předložení dokladu o odborné způsobilosti min. 2. stupně podle zákona o RL péči.
	 	Profesní způsobilost – vypuštěn požadavek na předložení licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu.

1 Komplexní smlouva = Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2021
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DALŠÍ LESNICKÉ TENDRY V ROCE 2020

V roce 2020 byla s ohledem na předběžné ukončení jedné smlouvy a nevysoutěžení dvou smluv v hlavním výběrovém řízení vyhlášena následující otevřená 
zadávací řízení:

	  Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020-01 – nerozděleno na části, jen 179301 Buková.
	  Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020-02 – (VZ rozdělena do 2 částí) 116402 Rožnov, 148128 Blatná Hráz.

Typ výběrového řízení Počet částí VZ Počet uzavřených smluv
Užší zadávací řízení 2012+ smlouvy od 1. 1. 2012 117 94
Otevřené zadávací řízení 2012+ smlouvy od 1. 7. 2012 24 24
Užší zadávací řízení 2013+ smlouvy od 1. 1. 2013 31 30
Otevřené zadávací řízení 2013+ smlouvy od 1. 6. 2013 32 31
Otevřené zadávací řízení 2014+ smlouvy od 1. 1. 2014 31 30
Otevřené zadávací řízení 2015+ smlouvy od 1. 1. 2015 30 (+3PČ+3TČ) 29 (+3PČ+3TČ)
Otevřené zadávací řízení 2016+ smlouvy od 1. 1. 2016 36 (+17PČ+4TČ) 36 (+17PČ+4TČ)
Otevřené zadávací řízení 2017+ smlouvy od 1. 1. 2017 28 (+14PČ+6TČ) 25 (+14PČ+6TČ)
Otevřené zadávací řízení 2018+ smlouvy od 1. 1. 2018 29 (+13PČ+10TČ) 25 (+11PČ+10TČ)
Otevřené zadávací řízení 2018+ březen – od 1. 3. 2018 91 (+8PČ+10TČ) 87 (+5PČ+10TČ)
Otevřené zadávací řízení 2019+ smlouvy od 1. 1. 2019 47 40
Otevřené zadávací řízení 2020+ smlouvy od 1. 1. 2020 22 (+9PČ+23OM) 21 (+9PČ+22OM)
Otevřené zadávací řízení 2021+ smlouvy od 1. 1. 2021 19 (+2PČ+8OM) 19 (+2PČ+8OM)
PČ – pěstební činnost, TČ – těžební činnost, OM – výroba dřeví na odvozní místo 
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Průběh zakázek včetně prognózy pro další období je zobrazen v následujícím diagramu:

rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

OZŘ 2016+ (40*) (11*) (9*)

OZŘ 2017+ (31*) (5*)

OZŘ 2018+ (35*) (29*)

OZŘ 2018+ březen (101*); (48*)

OZŘ 2018+ duben (2*)

OZŘ 2018+ červenec (2*) (1*)

OZŘ 2019+ (40*)

OZŘ 2019+ leden (6*); (4*)

OZŘ 2018-03 (25*); (24*)

TČ 2018-04 (1*)

OZŘ 2019-6 (6*); (2*)

OZŘ 2019-9 (3*)

OZŘ 2020+ (21*)

OM 2020+ (22*)

OZŘ 2020-1 (1*)

OM 2020-2 (2*)

OZŘ 2021+ (19*)

OM 2021+ (8*)

celkem SÚJ 154 164 175 208 214

	  

  vysoutěžené smlouvy   probíhající VŘ 

  ukončené zakázky (*)  počet SÚJ - tj. zakázek s těžbou dříví
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Obchodní činnost – 
prodej dříví a těžebních 
zbytků

08
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PRODEJ DŘÍVÍ

V průběhu roku 2020 bylo prodáno 63 % objemu dříví v podobě stojících stromů, kdy si kupující zajišťují na své náklady veškeré těžební činnosti včetně 
přibližování a dopravy. Většina z tohoto objemu (45 %) byla prodána v rámci dlouhodobých pětiletých veřejných zakázek na komplexní činnosti. Zbývajících 18 % 
objemu bylo prodáno formou aukcí nastojato buď prostřednictvím prezenčních, nebo elektronických aukcí. V aukcích byly nabízeny jednorázové kontrakty na 
několik set metrů krychlových.

Prodej vyrobeného dříví, kdy veškeré náklady těžební činnosti včetně přibližování byly v režii podniku, činil 34 %. V oblasti vlastního prodeje plní Lesy ČR 
úspěšně úkoly vyplývající ze Strategie rozvoje na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2024. Díky správně nastavené strategii se podnik stal v roce 2020 významným 
a důvěryhodným dodavatelem dřevní hmoty pro zpracovatelský průmysl nejen v České republice. Zvláštní důraz byl kladen na efektivitu zpeněžení při vlastním 
prodeji dříví. Nově jsme započali s prodejem dřevní hmoty na komoditní burze.

Vlastní prodej byl realizován zejména formou rámcových kupních smluv uzavíraných centrálou a dále formou regionálního prodeje. Ke konci roku 2020 měly 
Lesy ČR uzavřeny kontrakty na prodej dříví se stovkami obchodních partnerů.

Zbývající 3 % prodeje dříví tvořila samovýroba a vlastní spotřeba. V samovýrobě je veřejnosti nabízeno méně kvalitní dříví jako zdroj paliva pro osobní spotřebu.   
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PRODEJ TĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ

V průběhu roku 2020 byl uskutečněn prodej z celkového objemu těžeb ve výši 324 tis. m3. Těžební zbytky byly prodávány prostřednictvím tří prodejních kanálů:

67
tis. m3

Ostatní prodej

143
tis. m3

Rámcové
kupní smlouvy

114
tis. m3

Elektronické
aukce

Celkový prodej
těžebních zbytků

tis. m3

324
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Objemy prodejů dříví jednotlivých obchodních kanálů v m3

Elektronické aukce nastojato
(2 381 522 m3)

RKS přímý prodej LZ/LS
(3 453 678 m3)

0,0 %
Prezenční aukce nastojato

(740 m3)

0,5 %
Elektronické aukce LZ/LS
(včetně komoditní burzy

(68 779 m3)

8,3 %
Regionální prodej LZ/LS

(1 125 731 m3)

Komplexní zakázka
(6 121 669 m3)

45,2 %

25,5 %

17,5 %2,8 %
Samovýroba
(377 828 m3)

0,2 %
Vlastní spotřeba

(24 303 m3)
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Lesnické hospodaření09
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GENOFOND LESNÍCH DŘEVIN

Péče o genofond lesních dřevin včetně zajištění kvalitního reprodukčního materiálu pro umělou obnovu lesa je jedním z prioritních cílů podniku. Pro jeho naplnění 
má komplex opatření od zajišťování dostatečného množství a škály uznaných zdrojů reprodukčního materiálu přes plánování sběrů v návaznosti na výhledy 
potřeb sadebního materiálu Lesů ČR a potřeby producentů sadebního materiálu lesních dřevin až po provádění sběru semenné suroviny a její zpracování na osivo 
s možným uložením ve specializovaném Semenářském závodu v Týništi nad Orlicí. Závod je průběžně vybavován moderními a kapacitními technologiemi pro 
výrobu osiva a jeho výrobní provozy jsou přizpůsobovány požadované struktuře a objemu produkce sadebního materiálu. Lesy ČR pravidelně komunikují s pěstiteli 
sadebního materiálu.

V roce 2020 podnik obhospodařoval celkem 64 275,44 ha zdrojů identifikovaného a 42 892,55 ha zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu. Dále spravoval 
87 semenných sadů (+ 10 v nájmu), 9 směsí klonů, 657 rodičů rodin a 4 988 ortetů/klonů. Zdroje reprodukčního materiálu jsou uznány pro 68 druhů dřevin -16 
jehličnatých a 52 listnatých. Lesy ČR hospodařily v 84 genových základnách na celkové ploše 47,5 tis. ha. Genové základny byly vyhlášeny pro 9 druhů listnatých 
a 5 druhů jehličnatých dřevin. 

V rámci podniku bylo sebráno celkem 428 tun semenné suroviny, z toho 358 tun listnatých a 70 tun jehličnatých druhů dřevin. Průběh počasí a dostatek 
zásobních látek dřevin v důsledku neúrod v minulých letech pozitivně ovlivnily úrodu semen dubů, buku, smrku, modřínu a řady dalších druhů dřevin. Sběry proto 
byly orientovány na všechny druhy dřevin, které plodily, zejména duby, buky, javory, smrky, modříny, jedle, douglasky a další. Pro zajištění plánovaného rozsahu 
umělé obnovy lesa bylo sebráno dostatečné množství semenného materiálu.

V oblasti služeb zaměřených na zpracování semenné suroviny na osivo a přípravu osiva pro výsevy byla v semenářském závodě provedena stratifikace téměř 
13 tun osiva a vyluštěno téměř 60 tun šišek. Ze semenné suroviny tak bylo vyrobeno 78 tun osiva. V závodě bylo uloženo celkem 90 tun osiva jak vlastního, tak 
cizího.

Lesy ČR zařazují svoje genetické zdroje do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin pro období 2019-2027 a využívají dotační 
podpory z tohoto programu.
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PĚSTOVÁNÍ LESŮ 

Pěstování lesů ve správě Lesů ČR vycházelo ze zásad trvale udržitelného hospodaření při dodržování veškerých zákonných ustanovení a pravidel stanovených pro 
certifikaci lesů systémem PEFC.

Vývoj holiny v porovnání s výměrou porostní půdy
 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
Výměra por. půdy (tis. ha) 1 166 1 160 1 160 1 163 1 160
Holina k 31. 12. (ha) 11 292 12 294 18 394 30 585 38 508

Plošný rozsah jehličnatých a listnatých dřevin na umělé obnově lesa
 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
Jehličnaté (ha) 4 961 4 223 3 785 4 500 5 434
- z toho jedle (ha) 408 420 344  442 495
Listnaté (ha) 3 819 3 692 3 589 5 491 6 957

Obdobně jako v předchozích letech byl při umělé obnově lesa podíl listnatých dřevin a jedlí, které dle zákona o lesích na většině stanovišť plní funkci melioračních 
a zpevňujících dřevin, výrazně vyšší, než stanovují zákonné předpisy. Podíl melioračních a zpevňujících dřevin (listnáčů, jedlí, douglasek a modřínů) z první umělé 
obnovy činil 64 %.

V roce 2020 Lesy ČR při obnově lesa vysadily 73 826 tisíc sazenic, z toho 4 405 tisíc výsadby schopných sazenic vypěstovaly ve vlastních školkařských provozech.

Vývoj podílu přirozené obnovy na první obnově
 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
První (umělá a přirozená) obnova celkem (ha) 9 077 8 406 8 217 10 924 14 446
Přirozená obnova (ha) 2 845 2 456 2 412  2 849 3 762
Přirozená obnova (%) 31,34 29,22 29,35 26,08 26,04
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Vybrané ukazatele hospodaření
 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
Holina k 31. 12. (ha) 11 292 12 294 18 394 30 585 38 508
Holina z těžby (ha) 7 566 7 889 10 920  21 706 21 634
Umělá (první a opakovaná) obnova (ha)  8 779 7 914 7 373 9 991 12 391
Přirozená obnova (ha) 2 845 2 456 2 401 2 912 3 797
Obnova celkem (ha) 11 624 10 370 9 774 12 903 16 188
Prořezávky (ha) 16 715 15 539 13 607 11 859 12 397
Probírky (ha) 27 796 22 173 6 919 4 743 5 243
Těžba dříví (tis. m3) 8 102 8 053 10 733 13 893 14 352
- z toho nahodilá (tis. m3) 4 364 4 774 9 915 13 367 13 359

Výchovné zásahy do čtyřiceti let věku byly provedeny na ploše 15,2 tisíc hektarů. Pokles probírek byl dán nárůstem podílu nahodilých kalamitních těžeb a s ním 
spojeným omezením úmyslných těžeb. 

CERTIFIKACE LESŮ

Také v roce 2020 se Lesy ČR účastnily certifikace lesů certifikačním systémem PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Podnik 
je držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů na LHC o výměře 1 160 457 ha a certifikátu certifikace spotřebitelského řetězce dřeva / lesních produktů C-o-C 
systému PEFC.

VÝKON FUNKCE ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE

Lesy ČR vykonávají činnost OLH pro jiné vlastníky lesů na celkové ploše 277 769 ha, z toho ze zákona (§ 37 odst. 6 lesního zákona) na 266 567 ha a smluvně  
(§ 37 odst. 3 lesního zákona) na 11 202 ha.

NÁHRADY ÚJMY

Již od roku 2006 uplatňují Lesy ČR každoročně náhradu újmy ze ztížení lesního hospodaření. Za rok 2020 byla uplatněna náhrada újmy v celkové výši  
125,181 mil. Kč.
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OCHRANA LESA

Z hlediska klimatických parametrů se rok 2020 dá celkově hodnotit jako teplotně a srážkově nadnormální. Z hlediska teplot byly s výjimkou května nadnormální 
všechny měsíce, z hlediska srážek se střídaly měsíce nadnormální (únor, květen, červen, srpen, září a říjen) s podnormálními. Od května došlo k nárůstu srážek 
a k postupnému vyrovnávání nedostatku vody v půdě. I přes srážkově slabé měsíce listopad a prosinec došlo k doplnění zásob vody ve vrchních vrstvách půdy 
a po šesti letech ke zlepšení výchozího stavu pro rok 2021.

Celková výše nahodilých těžeb činila 13 359 tis. m3, naprostá většina napadla v jehličnatých dřevinách. Největší škody mezi abiotickými činiteli způsobil vítr 
(zpracováno 1 922,8 tis. m3), dále sucho a ostatní škody se suchem související (1 748,8 tis. m3), sníh (83,7 tis. m3), námraza (21,2 tis. m3) a průmyslové exhalace 
(8,2 tis. m3). Největší podíl škod větrem připadl na únorové vichřice Sabine a Julie, v průběhu roku se vyskytovaly spíše jen menší větrné epizody. Požáry bylo 
poškozeno 38,46 ha lesních porostů. 

U škod způsobených kůrovci na smrcích pokračovalo s narůstající intenzitou šíření kalamitní situace z minulých let do severozápadní části republiky (Ústeckého 
a Libereckého kraje). Celkem bylo zpracováno 9 576 tis. m3 smrkového kůrovcového dříví a 56,1 tis. m3 druhotně napadené živelní kalamity, což představuje oproti 
předchozímu roku snížení o přibližně 2,5 %. 

Od ledna do prosince probíhalo zpracování nahodilých těžeb v objemu výrazně přesahujícím obvyklou potřebu těžebních kapacit. K poklesu objemu zpracovaného 
kůrovcového dříví došlo na celé Moravě a Slezsku včetně Vysočiny a v Královéhradeckém a Jihočeském kraji, naopak k nárůstu zpracování došlo v  Libereckém, 
Ústeckém, Středočeském, Plzeňském, Pardubickém a Karlovarském kraji. V absolutních hodnotách byla situace nadále nejzávažnější v oblasti Vysočiny (Ledečsko, 
Telčsko, Dačicko). Parametrů kalamitního stavu bylo dosaženo i v mnoha dalších oblastech. Na 24 z 69 organizačních jednotek (35 %) přesáhla výše těžby 
100 000 m3 kůrovcového dříví (v roce 2019 to bylo 36 % jednotek). Nejvýznamnějším druhem podkorního hmyzu zůstává lýkožrout smrkový, podíl hmoty nastojato 
napadené lýkožroutem severským se v souvislosti s geografickým přesunem těžiště kalamity výrazně snížil a dosáhl úrovně přibližně 7,7 %. 

Jako obranného opatření bylo využito 57,1 tis. klasických lapáků a 29,6 tis. stojících lapáků (celkem 188,0 tis. m3 hmoty), dále bylo nainstalováno 42,3 tis. lapačů 
a Trinetů a 92,8 tis. otrávených lapáků. K odchytu byla využita i živelní kalamita a dříví zakryté insekticidními sítěmi. Odkorněno bylo 170,9 tis. m3 a chemicky 
asanováno 1 417,7 tis. m3 z napadeného dříví a lapáků, zbytek byl asanován u odběratele. 

Z podkorních škůdců na ostatních dřevinách způsobil významnější škody lýkožrout vrcholkový v souvislosti s pokračujícím suchem v regionu jižní Moravy, jižní 
části Vysočiny a východního Polabí. Celkem bylo napadeno 36,1 tis. m3 dříví a výskyt lýkožrouta vrcholkového tak měl charakter lokální kalamity. Ostatní podkorní 
škůdci na borovicích (lýkohub sosnový, lýkohub menší, lýkožrout borový, krasec borový) dohromady napadli 16,0 tis. m3 dříví. Škody na modřínech způsobené 
lýkožroutem modřínovým dosáhly výše 7,5 tis. m3 a škody podkorním hmyzem na jedlích 5 tis. m3. 

Během roku nebylo zaznamenáno hospodářsky významné působení kalamitních listožravých škůdců (bekyně mniška, obaleč modřínový a ploskohřbetky na 
smrcích), kteří se nacházeli v základním stavu. Na základě prováděného monitoringu lze očekávat obdobnou situaci i v roce 2021. 
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Došlo k poklesu přemnožení bekyně velkohlavé, poškozeno bylo 296 ha v oblasti LZ Židlochovice, LS Znojmo a LS Bučovice. Napadené porosty ještě během 
vegetační sezóny převážně zregenerovaly. 

Škody dalšími defoliátory dubových porostů (píďalka podzimní, píďalka zhoubná, obaleč dubový) byly zaznamenány na ploše 13 ha. Pod detekovatelnou úroveň 
se dostalo i poškození smrkových porostů pilatkami. Plocha jehličnatých kultur poškozených klikorohem byla v roce 2020 ve srovnání s posledními lety na mírně 
podprůměrné úrovni, preventivně či kurativně bylo ošetřeno 3 385 ha. 

Škody ponravami chrousta v Polabí a na Bzenecku dosáhly výše 286 ha.

Oproti předcházejícím několika nadprůměrným letům se významně snížily škody způsobené drobnými hlodavci. Silné poškození kultur bylo evidováno na ploše 
125 ha, což je i v dlouhodobém průměru podprůměrná hodnota. Poškození bylo zaznamenáno na většině území, největší škody byly v porostech náhradních 
dřevin v Krušných horách. 

Rozsah poškození hlavními houbovými patogeny kultur a nárostů se oproti minulému roku mírně snížil. Poškození sypavkou borovou bylo zaznamenáno na 753 ha 
(zejména jihočeské pánve a severozápadní Čechy), napadení padlím dubovým bylo zjištěno na ploše 871 ha (zejména Opavska, Židlochovic a jižních Čech). 

Škody houbovými patogeny na starších porostech se oproti nepříznivým hodnotám minulých let mírně snížily. Hospodářsky nejvýznamnější zůstávají škody 
způsobené akutním napadením václavkou smrkovou, kde byly za rok evidovány těžby ve výši 96 tis. m3. Těžiště výskytu zůstává tak jako v minulých letech 
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Škody na smrcích pichlavých v porostech náhradních dřevin vyšších poloh západního Krušnohoří způsobené infekcí 
kloubnatkou smrkovou a doprovodnými houbovými patogeny dosáhly úrovně 950 ha napadených porostů. Rozsah poškození je z velké míry dán probíhajícími 
rekonstrukcemi zasažených porostů. Prognóza dalšího vývoje je nepříznivá, nejvíce napadené porosty budou i nadále průběžně zařazovány do projektů přeměn. 
Stále významnější problém zejména v nížinných polohách východní části ČR (okresy Břeclav, Přerov, Karviná, Ostrava, Olomouc, Frýdek-Místek, Kroměříž, Hodonín) 
představuje hynutí jasanů způsobené houbou Chalara fraxinea, jehož plocha se oproti minulým letům snížila. Napadeno bylo 1 663 ha převážně mladších 
porostů. Vzhledem k tomu, že nejzasaženější porosty jsou průběžně asanovány, neodráží míra navýšení plochy evidovaných napadených porostů skutečnou 
dynamiku šíření tohoto patogenu. Bylo zaznamenáno další rychlé geografické šíření projevů hynutí i do dosud málo zasažených regionů.

Nadále se projevuje žloutnutí porostů způsobené poruchami výživy. V roce 2020 se výrazné projevy poškození projevily na ploše 23,8 tis. ha. Formou leteckého 
vápnění realizovaného z prostředků MZe bylo ošetřeno celkem 4 009 ha porostů v oblasti Krušných hor (LS Litvínov, Klášterec, Horní Blatná) a Lesní správy 
Přimda. Závažné poruchy výživy kultur byly řešeny formou přihnojování sazenic po výsadbě pomalu rozpustnými tabletovanými hnojivy v rozsahu 246,05 ha. 
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MYSLIVOST

V mysliveckém roce 2020/2021 pokračovaly Lesy ČR v pronájmu vybraných režijních honiteb, které byly postupně pronajímány v rámci výběrových řízení. V roce 
2020 bylo také přistoupeno k nabídnutí pronájmu 10 režijních obor, z nichž se 4 pronajaly. Oproti předchozímu mysliveckému roku je tak k 31. 3. 2020 ve vlastní 
režii LČR užíváno na organizačních jednotkách celkem 122 honiteb. 

V rámci režijních honiteb přistoupily Lesy ČR v mysliveckém roce 2020/2021 k plošnému navýšení plánů lovu o 20 %. Plán lovu v režijních honitbách Lesů ČR byl 
ve sledovaném období u většiny druhů spárkaté zvěře splněn, či překročen. V celkovém objemu tak bylo dosaženo plnění plánu na 124 %. 

Plnění plánu lovu vybraných druhů spárkaté zvěře v režijních honitbách

Plán

      Index 
Druh zvěře  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2019/2020
Jelen  2 837 2 932 2 602 2 458 0,945
Sika  1 536 1 585 1 258 1 006 0,800
Muflon  1 112 1 011 955 897 0,939
Daněk   1 464 1 497 1 392 1 501 1,078
Srnec  3 064 3 144 2 995 2 913 0,973
Celkem  10 013 10 169 9 202 8 775 0,954

Skutečnost

      Index 
Druh zvěře  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2019/2020
Jelen  3 194 3 245 2 697 2 665 0,988
Sika  2 004 2 256 1 376 1 121 0,815
Muflon  1 276 1 115 892 1 145 1,284
Daněk   1 953 1 906 1 831 2 367 1,293
Srnec  3 387 3 543 2 926 3 559 1,216
Celkem  11 814 12 065 9 722 10 857 1,117
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Plnění plánu lovu v % dle jednotlivých vybraných druhů spárkaté zvěře

2020/21 jelen sika muflon daněk srnec Celkem
Plán 2 458 1 006 897 1 501 2 913 8 775
Skutečnost 2 665 1 121 1 145 2 367 3 559 10 857
% 108 111 128 158 122 124

Plán a jeho plnění u kamzíka horského, kozy bezoárové a jelence běloocasého není pro zanedbatelnou výši lovu těchto druhů zvěře pro výroční zprávu 
vyhodnocován.

ŠKODY ZVĚŘÍ

Škody působené zvěří na lese jsou zjišťovány a vyčíslovány na všech lesních pozemcích, ke kterým mají Lesy ČR právo hospodařit. Ve finančním vyjádření došlo 
k meziročnímu nárůstu výše škod způsobených zvěří o 4,258 mil. Kč. K největšímu nárůstu o 2,391 mil. Kč oproti minulému sledovanému období došlo u škod 
způsobených loupáním a ohryzem. Také u dalších druhů škod byl oproti minulému sledovanému období zaznamenán nárůst. K mírnému poklesu ve vyčíslení 
došlo pouze v rámci mimořádných a nákladově náročnějších opatření.

Na celkové vyčíslené částce škod způsobených zvěří na lese se částkou 2,675 mil. Kč podílejí režijní honitby (meziroční pokles o 336 tis. Kč), částkou 13,479 mil. Kč 
vlastní pronajaté honitby (meziroční nárůst o 5,093 mil. Kč) a částkou 6,975 mil. Kč (meziroční pokles o 499 tis. Kč) honitby ostatní (společenstevní).

Období od 1. 7.–30. 6. Celkem mil. Kč Zničení Okus Loupání a ohryz Mim. opatření
2019/20 23,129 4,828 9,901 8,197 0,203
2018/19 18,871 4,484 8,313 5,806 0,268
2017/18 19,414 3,459 8,019 7,660 0,276
2016/17 24,019 6,715 8,029 8,911 0,364
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PODPORA VÝZKUMU - GRANTOVÁ SLUŽBA LČR

Lesnický výzkum je dlouhodobě a systematicky podporován prostřednictvím Grantové služby LČR. Za 19 let její činnosti bylo podpořeno 111 výzkumných projektů, 
které mají za cíl řešit aktuální či dlouhodobé problémy a potřeby podniku v odvětví lesního a vodního hospodářství a myslivosti. Aplikovatelnost výsledků projektů 
do praxe, zvyšování efektivnosti činností a hledání úspor je rovněž nezbytným cílem této podpory.

V roce 2020 bylo přijato 7 nových projektů v celkovém smluvním objemu 13,2 mil. Kč. Na řešení projektů bylo vynaloženo 15,3 mil. Kč a 7 výzkumných úkolů bylo 
v uplynulém roce dokončeno. V řešení je nyní 24 výzkumných úkolů. 

Jednou z forem podpory veřejného zájmu je zpřístupnění výsledků výzkumu, který má význam i pro jiné vlastníky lesů a další zainteresované organizace. 
Výsledky všech projektů (závěrečné zprávy z řešení) jsou pro širší odbornou a lesnickou veřejnost zveřejňovány na webových stránkách LČR v sekci Grantová 
služba LČR. 

PODPORA Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

LČR využívají podpory Evropské unie z programového období 2014–2020 prostřednictvím strukturálních a jiných fondů. Mimo jednotlivé fondy Evropské unie se na 
spolufinancování podílí státní rozpočet České republiky a dále jsou do projektů ve formě kofinancování zapojovány vlastní zdroje žadatele. 

V roce 2020 se podnik zapojil do řešení projektů nebo využil možnosti získání podpory v Programu rozvoje venkova ČR, Operačního programu Životní prostředí 
a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde bylo podáno 51 nových projektových žádostí. Celkově za rok 2020 podnik obdržel 
podporu z fondů EU ve výši 150,70 mil. Kč. Přehled jednotlivých projektů financovaných z fondů Evropské unie je uveden na webových stránkách LČR v sekci pro 
odbornou veřejnost v oddílu Finanční podpora z EU. 

Vloni byl podnik zařazen mezi oprávněné žadatele pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. na čerpání 
finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za r. 2019.

Na základě platného znění Nařízení vlády 30/2014 Sb. o poskytování příspěvků na hospodaření v lesích byly za rok 2020 podány žádosti v celkové výši  
383,1 mil Kč. Proplácení žádostí bude realizováno v roce 2021. V rámci příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2019 byly 
podány a proplaceny žádosti v celkové výši 2,298 mld. Kč.
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HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESA

V roce 2020 měly Lesy ČR 147 lesních hospodářských celků (LHC) s platným lesním hospodářským plánem (LHP). To je o 3 LHC méně než v roce 2019.

Z počtu 147 LHC byl 1 celek evidován jako tzv. spoluvlastnický s určitým podílem státního vlastnictví a 1 celek byl vytvořen nad pronajatým majetkem, kde 
veškerou činnost zajišťuje lesní závod.

Celková obnova LHP probíhala v roce 2020 v různých fázích rozpracovanosti na 371 478 ha v rámci 45 LHC u 37 OJ. Podrobný přehled obnovovaných LHP dle 
jednotlivých LHC je znázorněn na mapě „Obnova LHP“ na straně 55.

LHP s platností od 1. 1. 2020
V roce 2020 byla dokončena tvorba LHP s platností od 1. 1. 2020. Jednalo se celkem o 15 LHC u 11 OJ LČR. Orgánem státní správy lesů bylo schváleno 13 LHP. 
U LHC Soutok a LHC Židlochovice nebyla vydána kladná závazná stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP). Při následných jednáních byly odstraněny překážky 
bránící vydání kladného závazného stanoviska, připomínky OOP jsou zapracovávány do návrhů LHP, které po vydání kladných závazných stanovisek budou během 
roku 2021 schváleny. Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL) činila 112 003 ha. Z toho 1 LHP pro LHC Vlkovec (101 ha) byl vyhotoven ve 
vlastní režii. 

Na základě dohody o spolupráci uzavřené mezi LČR a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) byla data schválených LHP předána do informačního 
datového centra ÚHÚL. Podnik vynaložil na tento ročník LHP celkem 62 903 229 Kč bez DPH, což činí v přepočtu na 1 ha PUPFL 562 Kč bez DPH.  

V roce 2020 Lesy ČR nemohly žádat o poskytnutí příspěvku na zpracování LHP z důvodů úpravy závazných pravidel pro poskytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích v roce 2013. Vyhotovení LHP si podnik hradil pouze z vlastních zdrojů.

LHP s platností od 1. 1. 2021
V roce 2020 byly ukončeny venkovní práce u LHP s platností od 1. 1. 2021. Jednalo se o 15 LHC u 13 OJ LČR. Celková výměra činila 138 119 ha. U LHP pro LHC 
Sušno (12 ha) probíhá vyhotovení LHP ve vlastní režii LČR, zbylé LHP jsou zpracovávány dodavatelským způsobem.

ÚHÚL provedl na základě smlouvy kontrolu kvality vyhotovení LHP LČR na 6 LHC u 5 OJ dotčených obnovou LHP s platností od 1. 1. 2021. V externích kontrolách 
LHP LČR Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů se bude pokračovat i v roce 2021.

LHP s platností od 1. 1. 2022
Obnova LHP je od ročníku s platností od 1. 1. 1998 zajišťována externími podnikatelskými subjekty. Také v roce 2020 vypsaly LČR v souladu se zákonem veřejnou 
zakázku na zpracování LHP s platností od 1. 1. 2022.
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Obdobně jako v předchozích letech byl celý ročník LHP zařazen do jedné veřejné zakázky, která byla členěna do 12 samostatných částí podle OJ dotčených 
obnovou LHP. Do výběrového řízení tak bylo zařazeno celkem 14 LHC v rámci 12 OJ na předběžné výměře 120 854 ha. LHP pro LHC Bystrc (490 ha) bude 
vyhotoven ve vlastní režii LČR.

O zpracování LHP s platností od 1. 1. 2022 projevilo zájem 13 subjektů. Dosažená průměrná cena (aritmetický průměr vážený předběžnou plochou jednotlivých 
LHC) z uzavřených smluv o dílo činila 608 Kč / ha bez DPH. Průměrná cena za 1 ha pro předchozí ročník LHP s platností od 1. 1. 2021 činila 575 Kč / ha bez DPH.
Index změny ceny za LHP s platností od 1. 1. 2022 proti předchozímu ročníku činil 106 %. 

Odbor HÚL stejně jako v letech předchozích zajišťoval aktualizaci digitální podoby hranic organizačních jednotek. Výstupem z této činnosti je přehledná mapa 
organizační struktury na straně 16. Potvrzením funkčnosti grafického datového skladu je mapa zachycující aktuální stav majetku, který podnik spravoval  
k 31. 12. 2020 – viz str. 23.

LESNICKÁ INSPEKCE

Od roku 2007 bylo u LČR zavedeno periodické zjišťování stavu lesa (lesních ekosystémů) a dlouhodobých výsledků hospodaření formou prověrek. Souběžně 
s decenálními prověrkami byl od roku 2013 zaveden systém následných kontrol s pětiletou periodou, který přispívá ke korekcím systému v polovině decennia 
a pomáhá udržet směr a úroveň dlouhodobého lesnického hospodaření. S ohledem na nutnost likvidace kůrovcové kalamity bylo v letech 2019 a 2020 upuštěno 
od provádění pětiletých prověrek. Provedeny byly pouze desetileté prověrky.

Činnost je zabezpečována pracovníky lesnické inspekce. Útvar se prosadil zejména při zprostředkování zpětné vazby o účinnosti a důsledcích řídicích procesů 
a zajištění přímé informace ředitele lesního a vodního hospodářství o konkrétních výsledcích lesnického hospodaření jednotlivých organizačních jednotek ve 
srovnání se standardem LČR.

Prověrky dlouhodobých výsledků v péči o stav lesa jsou významným prvkem systému udržujícího odbornou úroveň lesnického hospodaření podniku. Podílejí se na 
prevenci před riziky vyplývajícími z nedodržování legislativních úprav a přispívají k jednotnému standardnímu postupu zaměstnanců Lesů ČR ve vztahu k orgánům 
státní správy lesního hospodářství. Napomáhají udržovat prestiž lesního hospodářství a dobrou pověst o hospodaření ve státních lesích.

V roce 2020 bylo OHÚLI provedeno venkovní šetření 13 LHC a 10 OJ. Bylo hodnoceno celkem 2 244 indexovaných částí nebo porostních skupin v 76 revírech  
a 27 úsecích.
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  LHC s platností od 1. 1. 2020
  LHC s platností od 1. 1. 2021
  LHC s platností od 1. 1. 2022

  LHC s platností od 1. 1. 2020 zpracované ve vlastní režii
  LHC s platností od 1. 1. 2021 zpracované ve vlastní režii
  LHC s platností od 1. 1. 2022 zpracované ve vlastní režii

OBNOVA LHP
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Naplňování veřejného 
zájmu10
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Lesy České republiky, s. p., jsou založeny v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a to „k uspokojování významných 
celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů“.

Podnik postupně zpracoval a schválil několik koncepčních dokumentů, jež jsou postupně naplňovány a aktualizovány.

Program trvale udržitelného hospodaření v lesích (1996, 2000, 2015) se týká zejména zajištění vlastní existence lesa a zlepšení jeho stavu.

Program 2020 - zajištění cílů veřejného zájmu - u LČR rozpracovává problematiku mimoprodukčních funkcí lesa a definuje postupné kroky k jejich zachování 
a podpoře. 

PROGRAM 2020

Náklady na realizaci Programu 2020

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
Celkové náklady (tis. Kč) 86 170 104 223 71 794 24 113 11 396

V roce 2020 bylo podnikem vynaloženo nejvíce finančních prostředků na péči o biodiverzitu a estetické úpravy lesů, parků a krajiny (3 967 tis. Kč) a na budování 
a opravy cest, tras a parkovišť pro veřejnost (2 724 tis. Kč). Další nemalá finanční částka byla vynaložena na vybudování a údržbu odpočinkových a vyhlídkových 
objektů pro veřejnost a zajištění péče o drobné objekty (1 789 tis. Kč).

Mezi další významné činnosti podniku při realizaci Programu plnění cílů veřejného zájmu patří realizace speciálních programů pro veřejnost (1 604 tis. Kč) 
a v neposlední řadě také péče o vodní zdroje (958 tis. Kč). V rámci Programu 2020 bylo podnikem vynaloženo na všechny druhy činností pro veřejnost 
11 396 tis. Kč.
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SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI

Klub českých turistů
Pokračovala dlouhodobá spolupráce zejména na projektu značení turistických tras.

Český svaz ochránců přírody
Každoročně je podpořena činnost v oblasti ochrany biodiverzity v lesích a ekologické osvěty, výchovy a vzdělání.

Lesnické parky 
Lesy ČR se aktivně podílejí na činnosti lesnických parků v ČR. Jsou zakladateli Lesnického parku Podkomorské lesy a spoluzakladateli Lesnického parku 
Křivoklátsko a Bezděz.
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SPOLUPRÁCE S ORGÁNY OCHRANY PŘÍRODY 

Bezzásahová území a jejich monitoring
V roce 2020 pokračovalo naplňování smlouvy mezi Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o spolupráci při vymezování bezzásahových území v lesích 
a jejich monitoringu.

	 	Proběhla prověrka stavu stávajících lokalit.  
	 	Aktuální přehled vymezených bezzásahových území a výsledky dosavadního monitoringu jednotlivých lokalit jsou zveřejněny na webu LČR – viz  

https://lesycr.cz/pece-o-les/ochrana-prirody-u-lcr/vymezovani-bezzasahovych-uzemi/.
	 	LČR v rámci vymezování bezzásahových území zadaly výzkumný grantový projekt „Optimalizace soustavy lesů ponechaných samovolnému vývoji“, na 

kterém v současné době pracuje Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce.

Ochrana přírody a krajiny
	 	Lesy ČR jsou nejvýznamnějším správcem chráněných území v České republice. V lokalitách se zvýšeným zájmem ochrany přírody hospodaří s ohledem 

na jednotlivé kategorie územní ochrany, výskyt zvláště chráněných druhů, cenných biotopů i dalších významných přírodních a kulturních fenoménů.
	 	Více než 30 % výměry pozemků, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, bylo v roce 2020 součástí chráněných krajinných oblastí. Mimo ně se nachází 

další 3 % výměry v maloplošných zvláště chráněných územích, tj. v národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách, přírodních 
rezervacích a přírodních památkách.

	 	V rámci soustavy evropsky významných území Natura 2000, budované ve všech členských zemích EU, se nachází v ptačích oblastech (podle směrnice 
o ptácích) a v evropsky významných lokalitách (podle směrnice o stanovištích) dalších 11 % výměry pozemků, k nimž má podnik právo hospodařit.

	 	Celkový podíl zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 na pozemcích s právem hospodařit LČR činí 44 %.
	 	Ochranné podmínky zvláště chráněných území i ptačích oblastí představují trvalé omezení plnění produkční funkce lesů. Přesto podnik není příjemcem 

žádných nárokových příspěvků na hospodaření v těchto územích. Dále se dlouhodobě aktivně podílí na záchraně a podpoře vybraných skupin 
organismů, zejména přirozeně vzácných druhů dřevin, dravců a sov, lesních kurů, pěvců atd., a to jak ve zvláště chráněných územích, tak i mimo ně.
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BEZZÁSAHOVÁ ÚZEMÍ

Bezzásahové územíezzásahové území
  CHKO  CHKO
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ŠKODY ZPŮSOBENÉ VYBRANÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI DRUHY ŽIVOČICHŮ

Lesy ČR uplatnily v roce 2020 v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, škody 
způsobené bobrem evropským v celkové výši 1 258 496 Kč. Zákon a prováděcí vyhláška však zdaleka nepostihuje všechny druhy škod.

Srovnání výše škod způsobených bobrem v letech 2016–2020:

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
Kč 2 552 853 1 993 489  3 117 638 1 847 882 1 532 890

Podnik v rámci minimalizace škod způsobovaných bobrem evropským zadal v roce 2018 výzkumný grantový projekt „Praktické ověření lesnických opatření pro 
snížení škod bobrem evropským na hospodářských porostech“, na kterém v současné době pracuje lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně. 
Tento projekt by měl být dokončen v roce 2021.

Škody losem evropským v roce 2020 uplatněny nebyly.

Srovnání výše škod způsobených losem evropským v letech 2016–2020:

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
Kč 83 841  84 945  113 747  0  0 
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PODPORA MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ – NÁRODNÍ PROGRAMY MŽP

Podpora mimoprodukčních funkcí lesů na pozemcích s právem hospodařit LČR byla vyplacena ve výši 10 251 568 Kč. 

Z národních programů MŽP bylo vyplaceno 9 331 557 Kč.

V rámci „Programu péče o krajinu“ MŽP byly v roce 2020 poskytovány prostředky příslušným orgánům ochrany přírody, které uzavíraly s dotčenými vlastníky 
dohody o provedení managementových opatření k podpoře druhové rozmanitosti ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech a evropsky významných 
lokalitách (podprogram A). V případě Lesů ČR se jednalo o částku 6 957 948 Kč. Na opatření ke zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí ve 
volné krajině Lesy ČR obdržely dotace ve výši 1 155 039 Kč (podprogram B). Z „Programu obnovy přirozených funkcí krajiny“ LČR obdržely na provedená opatření 
k adaptaci vodních a lesních ekosystémů 1 218 570 Kč.

Z finančních prostředků krajských úřadů jako orgánů ochrany přírody bylo vyplaceno na základě provedených opatření v zájmu ochrany přírody 920 011 Kč.
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Investiční výstavba11
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Investice v roce 2020 podle zdroje financování – skutečnost

Zdroj financování mil. Kč %
Vlastní zdroje  467,605 63,2 
Dotace, veřejný rozpočet 180,618 24,4 
Vlastní zdroje - Program 2020 0,257 0,1 
Ostatní zdroje 91,265 12,3 
Celkem 739,745 100 

Investice do nehmotného a hmotného majetku

Přehled dle druhu majetku mil. Kč %
Nehmotný majetek 107,593 14,5 
z toho LHP 74,399 10,0
 SW 31,859 4,3 
 ostatní nehmotný 1,262 0,2 
 studie území 0,073 0 
Hmotný majetek 632,152 85,5 
z toho stavební práce 377,296 51,0 
 stroje a zařízení 152,970 20,7 
 pozemky 100,122 13,6 
 ostatní 1,764 0,2 
Celkem 739,745 100

Investice do nehmotného majetku činily 107,593 mil. Kč (tj. 14,5 % z celkového objemu investic), z toho nejvíce činily investice 74,399 mil. Kč do obnovy lesních 
hospodářských plánů.

Při pořízení hmotného majetku bylo investováno 632,152 mil. Kč (tj. 85,5 % z celkového objemu investic). Z toho investice na stavební práce činily 377,296 mil. Kč,  
byly nakoupeny stroje a zařízení včetně ostatních investic ve výši 152,970 mil. Kč, investice na nákupy pozemků a ostatní záležitosti spojené s investiční 
výstavbou nebo arondacemi lesních komplexů činily 101,886 mil. Kč.
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Čerpání stavebních investic dle druhů pro lesní hospodářství

Stavební práce mil. Kč %
Lesní cesty včetně dokumentace 72,624 19,2
Bytová výstavba 6,304 1,7
Provozní budovy a stavby 14,739 3,9
Vodní hospodářství 222,804 59,0
Projekty EU 26,620 7,1
Program 2020 0,257 0,1
Ostatní stavby 33,948 9,0
Celkem 377,296 100

Do pozemních a inženýrských staveb bylo investováno 377,296 mil. Kč, přičemž největší objem 222,804 mil. Kč (tj. 59 %) byl investován do výstavby a rekonstrukcí 
vodních nádrží, rybníků a drobných vodních toků na zvýšení retence vody v krajině, zvýšení ochrany území před povodněmi a na prevenci a odstranění 
povodňových škod. Druhý největší objem ve výši 72,624 mil. Kč (tj. 19,2 %) byl investován do výstavby, modernizací a rekonstrukcí lesních cest. Tedy bezmála 
80 % objemu finančních prostředků bylo investováno do staveb realizovaných především ve veřejném zájmu.

Čerpání strojních investic

Pořízení strojních investic včetně ostatních zařízení za rok 2020 činilo 152,970 mil. Kč. Největší objem finančních prostředků ve výši 65,456 mil. Kč (tj. 42,8 %) byl 
investován do pořízení speciálních lesnických strojů a traktorů. Další nemalá částka byla investována do nákupu osobních a terénních automobilů v rámci obnovy 
a modernizace vozového parku (47, 357 mil. Kč) a do odvozních souprav a nákladních automobilů (14,831 mil. Kč).

Program 2020 – investiční akce

Na akce Programu 2020 k zajištění veřejného zájmu v lesích bylo v roce 2020 vynaloženo z celkového objemu 11,396 mil. Kč celkem 0,257 mil. Kč na akce 
investičního charakteru.

V rámci investiční výstavby byl největší objem investičních prostředků vložen do výstavby odpočinkových a vyhlídkových objektů, které slouží veřejnosti při 
pobytu v lesích spravovaných LČR.
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Vodní hospodářství12
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Lesy České republiky, s. p., vykonávají správu určených drobných vodních toků a bystřin jako jednu z mimoprodukčních funkcí lesa. K 31. 12. 2020 spravovaly 
38,4 tisíc km vodních toků a 1 008 malých vodních nádrží. 

Péče o vodní toky v rámci podniku představuje správu vodohospodářského majetku souvisejícího s vodními toky v pořizovací hodnotě 6,4 mld. Kč (zejména úpravy 
vodních toků, objekty hrazení bystřin a strží, protipovodňová opatření, vodní nádrže). Správu vodních toků zajišťovalo sedm organizačních jednotek – správ toků 
s územní působností dle oblastí povodí.  

V roce 2020 probíhaly v úseku vodního hospodářství činnosti zaměřené na:

	 	realizaci investičních i neinvestičních akcí na protipovodňovou ochranu, stabilizaci koryt a protierozní opatření, 
	 	výstavbu, obnovu a opravy vodních nádrží, tůní a mokřadů za účelem zpomalení povrchového odtoku a zadržení vody v krajině a přípravu dalších 

projektů ke zmírnění negativních následků sucha a stavu nedostatku vody na našem území,
	 	realizaci akcí za účelem oprav a údržby majetku,
	 	péči o břehové porosty, revitalizaci v minulosti nevhodně upravených vodních toků, mimoprodukční funkce lesa, podporu ohrožených druhů organismů, 

likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin apod.,
	 	vedení Centrální evidence vodních toků, Centrální evidence vodních nádrží a inventarizace majetku.

Správa vodních toků, prováděná opatření a jejich příprava byla financována jak z vlastních zdrojů podniku, tak z dotačních prostředků. Z dotací se jedná 
o opatření prováděná ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona a o finance ze státního rozpočtu na programy MZe dle § 102 vodního zákona. Konkrétně se 
jedná o programy „Podpora prevence před povodněmi“ a „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. Dále byly využívány fondy 
EU – Operační program životního prostředí a Program rozvoje venkova a krajinotvorné programy MŽP. Činnosti prováděné v souvislosti se správou toků jsou 
nekomerčního charakteru a ve vztahu k celkově vynakládaným finančním prostředkům nepřinášejí prakticky žádný zisk. 

V souvislosti se správou toků a vodních nádrží Lesy ČR vynaložily v roce 2020 celkem 598,3 mil. Kč, z čehož výdaje investičního charakteru činily 255,1 mil. Kč. 
V uvedené částce jsou zahrnuty nejen stavební investice, ale i výkupy pozemků pro zabezpečení péče o vodní toky. Vlastní prostředky představují z tohoto objemu 
investic 80,3 mil. Kč. Na výkon správy určených drobných vodních toků, opravu a údržbu majetku souvisejícího se správou bylo vydáno 343,2 mil. Kč, z toho 
z vlastních prostředků 309,3 mil. Kč. Na odstranění povodňových škod bylo celkem vynaloženo 42,4 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 28 mil. Kč. V uvedených 
objemech jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se správou toků a vodních nádrží. 
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Úplné náklady v mil. Kč vynaložené na vodní hospodářství v roce 2020

  Vlastní zdroje Dotace Z toho povodňové škody
Struktura financování Celkem celkem celkem Vlastní zdroje Dotace
Investice 255,1 80,3 174,8 2,5 12,0
Neinvestice 343,2 309,3 33,9 25,5 2,4
Celkem 598,3 389,6 208,7 28,0 14,4

V roce 2020 byly zaznamenány dvě vlny povodňových událostí. V průběhu června došlo vlivem intenzivních srážek ke vzniku lokálních povodňových škod nejdříve 
na Uničovsku a Šumpersku a následně povodně zasáhly Bílé Karpaty, Pardubicko, Kolínsko, Vysočinu, Jizerské hory a Beskydy. Došlo zejména k poškození 
opevnění koryt vodních toků a k jejich zanesení splaveninami. Nejvíce postiženými byly vodní toky Dražůvka v obci Šumvald a Oskava v obci Oskava, kde mimo 
škod na majetku bohužel došlo i ke ztrátám na lidských životech. V říjnu postihly zvýšené průtoky opět oblast povodí Moravy. Většina škod byla vyřešena 
bezprostředním provedením zabezpečovacích prací ve spolupráci s obcemi. 

V souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami pokračoval 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 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 dokončeno 
80 staveb a 80 drobných opatření v krajině, 50 staveb bylo zahájeno a příprava dalších staveb pokračuje. 

Významnější dokončené stavby v jednotlivých oblastech povodí:
Správa toků - oblast povodí Odry dokončila protipovodňová opatření na vodním toku Děrenský potok v obci Kujavy v okrese Nový Jičín a akce Mušlov v obci 
Pitárne na Osoblažsku. 

K dokončeným akcím patří obnova vodních nádrží U Kamenné budky a Hájnický horní rybník na Krnovsku a VN Kobylský v okrese Jeseník. 

V intravilánu města Bruntál proběhla revitalizace Kobylího potoka, jejímž hlavním cílem je zlepšení ekologické funkce vodního toku v urbanizované krajině.

Správa toků - oblast povodí Dyje realizovala akci LP Radonínského potoka, kde byly odstraněny sedimenty a koryto bylo stabilizováno kamenným opevněním.

Nově byly vybudovány dvě retenční nádrže VN Kralická obora na přítoku Oslavy v intravilánu města Náměšť nad Oslavou s hlavním účelem zadržení vody 
v krajině pro zlepšení biodiverzity. 

Akce Bělečský potok představuje obnovu přehrážek u Tišnova. K dalším realizovaným akcím patří opatření k zadržování vody Tůně Kančík jako součást přírodního 
parku a Evropsky významné lokality Chřiby.
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SPRÁV TOKŮ LESŮ ČR

Hranice krajů
Dílčí povodí
Sídlo Správy toků
Sídlo detašovaného pracoviště
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Správa toků – oblast povodí Labe dokončila akci PPO Počátecký potok u města Seč, kde výsledkem je přírodě blízká protipovodňová ochrana místní části 
Počátky. Ve vybudované suché nádrži bylo revitalizováno koryto meandrovitého charakteru a v intravilánu obce pomístně zkapacitněn protékající tok. 

Dokončenou akcí jsou Babické rybníky u Říčan, kde došlo ke kompletní rekonstrukci včetně odbahnění za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině 
a zlepšení jejich technického stavu. U obce Jaroslav na Pardubicku proběhla rekonstrukce dvou menších zaniklých rybníků VN Jaroslav a VN Mařenka a vytvoření 
nového mokřadu. 

Revitalizace Kunštát byla zaměřena na revitalizaci v minulosti nevhodně upraveného vodního toku Kunštát v obci Orlické Záhoří za účelem podpory přirozených 
funkcí vodního toku a jeho nivy.

Správa toků – oblast povodí Vltavy realizovala v okrese Pelhřimov stavební akci Barborka. Jednalo se o rekonstrukci poškozeného opevnění koryta toku 
v intravilánu obce Těchobuz. 

V rámci akce MVN Zlatěšovice v okrese České Budějovice byl odstraněn sediment ze zátopy vodní nádrže a následně byly provedeny nutné úpravy hráze 
a rekonstrukce funkčních objektů. 

Cílem oprav původní historické přehrážky na Jahodovém potoce na Příbramsku bylo odstranění degradovaných částí zdiva a zamezení zatékání vody do tělesa 
přehrážky.  

Na Jindřichohradecku byla provedena revitalizace Hladovského potoka. V rámci stavby bylo odstraněno stávající opevnění regulovaného toku a meliorační úpravy 
a koryto toku bylo směrově a tvarově rozvolněno. 

Pokračovala realizace plošné revitalizace rašeliniště v lokalitě Hrdlořezy na Novohradsku dokončením II. etapy zahrazení odvodňovacích kanálů ovlivňujících 
73 ha lesních pozemků.
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Správa toků – oblast povodí Berounky obnovila malou vodní nádrž Přestáňský Horní u města Karlovy Vary. Na tomto historickém vodním díle bylo kompletně 
zrekonstruováno hrázové těleso a obnoveny technické prvky. 

Na pozemcích vyčleněných v rámci pozemkových úprav na Tachovsku byla opatřením Dlouhý Újezd – RVT U křížku provedena revitalizace zatrubněného vodního 
toku a v údolní nivě byl optimalizován vodní režim.

Akce HB Semošický potok v lesním komplexu Stará obora – Podražice u Horšovského Týna přispěla k omezení transportu splavenin do obce Semošice 
vybudováním hradlových přehrážek na toku a v přilehlých stržích.

Správa toků – oblast povodí Ohře opravila Vodní dílo Býčkovice – Luční potok na Litoměřicku odstraněním sedimentů a obnovou funkčních objektů.

Zrekonstruována byla vodní nádrž Zelené Dolíky na Rakovnicku u Nového Strašecí a realizována akce Březinský potok, kde se jednalo o odtěžení sedimentů 
z retenčního prostoru přehrážky, opravu její konstrukce a opravu opevnění koryta.

Správa toků - oblast povodí Moravy rekonstruovala jezovou zdrž Svodnice – jez Milokošť u Veselí nad Moravou. U akce Rekonstrukce RN Rychtářský les se 
jednalo o celkovou rekonstrukci dvou nefunkčních průtočných vodních nádrží v lesním komplexu nedaleko Lanškrouna.

Dokončeny byly akce Zděchovka ve Zděchově na Vsetínsku a Černý potok v Kašavě na Zlínsku, kde proběhly opravy opevnění toků za účelem zabezpečení 
komunikace a přilehlých nemovitostí.

V rámci programu „Vracíme vodu lesu“ byla na Hodonínsku realizována opatření Tůně Hlavinky, v blízkosti státní hranice se Slovenskem Tůně Dolec 
a u Uherského Hradiště v blízkosti řeky Moravy Tůně Lesopark s přínosným účinkem ovlivnění vodního režimu v lužním lese. 
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Obnova 
vlastnických vztahů13
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Lesy České republiky hospodaří s nemovitými věcmi ve vlastnictví státu, ke kterým jim přísluší právo hospodařit. Současně jsou jednou z povinných osob na 
základě zákona č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, účinného dnem 1. 1. 2013, které vydávají registrovaným 
církvím a náboženským společnostem majetek. 

Začátkem roku 2018 uzavřel podnik poslední dohody o vydání majetku oprávněným osobám na základě výzev, které od oprávněných osob v rámci církevních 
restitucí obdržel. Nyní jsou nemovité věci vydávány oprávněným osobám především na základě správních a soudních rozhodnutí. 

K 31. 12. 2020 evidoval podnik celkem 2 314 výzev k vydání majetku, ve kterých oprávněné osoby uplatnily požadavky na vydání 49 291 pozemků a 1 398 staveb. 
Uplatněné nároky byly v některých výzvách uvedeny duplicitně. S oprávněnými osobami bylo k 31. 12. 2020 uzavřeno 2 100 dohod o vydání nárokovaného 
majetku. V těchto dohodách se jednalo o 18 664 pozemky o celkové výměře 79 876 ha a o 261 stavbu. Ke stejnému dni evidoval podnik 788 rozhodnutí Státního 
pozemkového úřadu dle § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterých bylo rozhodnuto, že oprávněné osoby jsou vlastníky 5 299 
pozemků o celkové výměře 52 812 ha a 108 staveb. Současně k tomuto datu evidovaly Lesy ČR 14 soudních rozhodnutí dle § 9 a § 10 zákona č. 428/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterými bylo rozhodnuto, že oprávněné osoby jsou vlastníky 43 pozemků o celkové výměře 115 ha a 1 stavby. 
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OSTATNÍ RESTITUCE

V ostatních případech vydávání majetku původním vlastníkům podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 
obcí, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů, bylo vydáno v návaznosti na správní a soudní řízení 467 ha pozemků.  

LČR se v roce 2020 soustředily na nákupy pozemků za účelem úprav vodních toků a vodohospodářských staveb, pozemků umožňujících zpřístupnění lesních 
komplexů a pozemků pod stavbami komunikací, které byly v minulosti vybudovány předchůdci podniku.

Realizace smluvních převodů v roce 2020

Pozemky (nákup, prodej, směny)

Prodej (včetně úplatného převodu práva hospodařit) Celkem z toho lesní pozemky
Výměra v ha 556,1164 454,9125
Realizační cena v Kč 236 834 858 133 660 530

Nákup (včetně úplatného převodu práva hospodařit) Celkem z toho lesní pozemky
Výměra v ha 415,0821 361,8562
Realizační cena v Kč 100 240 181 83 502 758

Budovy (prodej)

Prodej (včetně úplatného převodu práva hospodařit)
Počet budov  42
Realizační cena v Kč  26 600 311
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Lidské zdroje14
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
LS, ST-OP, KŘ, ŘLČR 2 413 2 509 2 483 2 431 2 337
LZ, ZLT, SZ 1 062 1 054 1 055 1 019 1 146
Celkem 3 475 3 563 3 538 3 450 3 483

 
Z toho TH zaměstnanců
 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
LS, ST-OP, KŘ, ŘLČR 2 154 2 188 2 205 2 210 2 151
LZ, ZLT, SZ 289 291 309 299 375
Celkem 2 443 2 479 2 514 2 509 2 526

Z toho dělníků

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
Počet 1 032 1 084 1 024 941 957

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se v porovnání s rokem 2019 zvýšil. Ke změně došlo i v počtu zaměstnanců na jednotlivých typech organizačních 
jednotek především v souvislosti s rozšířením působnosti lesních závodů, kde došlo k nárůstu oproti počtu zaměstnanců na lesních správách.
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Průměrný výdělek

Rok 2016 2017 2018 2019 2020
Kategorie TH 31 726 32 615 35 704 39 092 41 986
Kategorie D 20 955 22 547 24 699 26 658 28 629
Celkem 30 211 31 034 34 320 38 132 40 994

V porovnání s rokem 2019 se průměrný výdělek zvýšil o 7,5 %. Závazky vyplývající z Podnikové kolektivní smlouvy byly splněny. Ve sledovaných kategoriích 
zaměstnanců bez smluvních mezd došlo k nárůstu na 108 %.

ODBOROVÉ ORGANIZACE

V podniku působí 15 odborových organizací sdružených ve Sdružení základních organizací Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního 
a vodního hospodářství v České republice, Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové. Dále v podniku působí od 12. 12. 2020  
Sdružení odborových organizací Odborový Svaz Bohemia, Lesy České republiky, státní podnik, se sídlem Tyršova 1, Židlochovice 66701 a jedna Nezávislá 
odborová organizace Lesního závodu Židlochovice se sídlem Tyršova 1, 667 01 Židlochovice, které uzavírají s LČR Podnikovou kolektivní smlouvu, dle které jsou 
zaměstnancům poskytovány benefity a další plnění nad rámec obecně platných právních předpisů. 
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Komunikace s veřejností15
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Nadále jsme pokračovali v podpoře páteřních podnikových komunikačních programů Vracíme vodu lesu a Sázíme lesy nové generace. Ty jsme jako první mezi 
státními podniky obohatili o vlastní podcastový kanál Uchem v mechu.

V jarních měsících jsme realizovali poměrně masivní marketingovovou akci Studenti do lesa - výzvu na pomoc lesům v době přechodného výpadku sezónních 
pracovníků. Akce měla obrovský ohlas, personální odbor kontaktovalo zhruba čtyři tisíce zájemců o práci v lese. Ty, které jsme sami nevyužili, jsme nabídli pro 
potřeby zemědělství.

Po skončení proticovidových omezení jsme okamžitě zahájili pořádání drobných pracovních akcí Dny za obnovu lesa pro skupiny deseti až třiceti zájemců 
z řad veřejnosti. Celostátní kampaň řídíme pomocí mobilní a webové aplikace Klub nového lesa, což nám umožňuje korigovat počty účastníků podle aktuálních 
opatření. Celkem jsme uskutečnili zhruba sto takových akcí na většině lesních správ. 

Během celého roku jsme připravovali největší celostátní podnikovou akci Den za obnovu lesa pro veřejnost, jehož prvního ročníku se účastnilo přes třicet tisíc lidí. 
Bohužel jsme museli přípravy tři týdny před konáním akce pozastavit z důvodu epidemie.

Pokračovali jsme v aktivní práci s veřejností na podnikových sociálních sítích, které zaznamenávají setrvalý a dynamický růst. Zaměřili jsme se i na nové celostátní 
programy Vracíme koně lesu a Vracíme sovy lesu.

V rámci cíleného marketingu jsme zahájili podporu lesnického hospodaření v lokalitě Soutok. Postavili jsme nový diskusní webový portál Soutok všem a propojené 
sociální sítě. 

Pracovníci LČR se v rámci doprovodného programu zúčastnili zhruba padesáti sportovních akcí v přírodě (Běhej lesy a Kolo pro život), které mají tradičně vysokou 
návštěvnost. Ve všech případech jsme propagovali podnikové programy a komunikovali zásady šetrného lesnického hospodaření a práci státního podniku tak, aby 
byl program atraktivní pro zúčastněné různých věkových kategorií.

V roce 2020 pokračovala také kampaň NEpolese, v rámci které bojujeme společně s Autoklubem ČR proti nezákonnému ježdění v lese. 
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Výroční zpráva státního 
podniku Lesy České 
republiky, s. p., o činnosti 
v oblasti poskytování 
informací

16

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů za rok 2020
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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 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 2020 bylo podáno 123 písemných žádostí o poskytnutí informace dle ZSPI.

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti:
V roce 2020 bylo vydáno 5 rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti o poskytnutí informace dle ZSPI.

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2020 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 2020 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 2020 nevznikly Lesům ČR žádné náklady v důsledku soudních řízení o právech a povinnostech dle ZSPI.

6. Poskytnuté výhradní licence:
V roce 2020 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 2020 nebyly podány žádné stížnosti na postup Lesů ČR při vyřizování žádosti o informace z důvodů uvedených v ustanovení § 16a odst. 1 ZSPI. 
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Criminal compliance 
program17
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Státní podnik jako právnická osoba oprávněná hospodařit s majetkem státu, vedený snahou potírat protiprávní (trestněprávní) i neetické jednání a připojit se k boji 
proti korupci, navazuje na snahy Vlády ČR a Ministerstva zemědělství a novelizaci zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, vytvořil Criminal compliance program, jehož cílem je prevence a odhalování trestné činnosti, resp. zabránění spáchání protiprávního činu a odvracení či 
eliminace následků spáchání trestné činnosti v prostředí státního podniku. Oznámení o porušení Criminal compliance programu lze učinit na některou z těchto 
elektronických adres: compliance.officer@lesycr.cz, korupce@lesycr.cz, ombudsman@lesycr.cz

Písemné či osobní oznámení
Lesy České republiky, s. p. Lesy České republiky, s. p. Lesy České republiky, s. p.
Compliance officer Ombudsman Kancelář generálního ředitele
Přemyslova 1106/19 Přemyslova 1106/19 Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové 500 08 Hradec Králové 500 08 Hradec Králové
(CO) (OMB) (KGŘ)
 
Telefonické oznámení
CO: +420 956 999 265 Omb: +420 956 999 211 KGŘ: +420 956 999 314

Veškeré potřebné související informace lze dohledat na uvedených webových stránkách státního podniku: https://lesycr.cz/ccp



L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y ,  S .  P .  Výroční zpráva 2020

:088

Zpráva nezávislého auditora
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Účetní závěrka

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Běžné účetní období Min. úč. obd.
č. ř. Ozn. ř. Název Brutto Korekce Netto Netto

10 AKTIVA CELKEM 84 679 248 -18 430 166 66 249 082 64 813 940
30 B. Stálá aktiva 77 072 696 -17 253 043 59 819 653 60 258 695
40 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 021 531 -650 335 371 196 343 806
60 B.I.2. Ocenitelná práva 352 602 -315 267 37 335 25 559
70 B.I.2.1. Software 333 603 -297 492 36 111 25 090
80 B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 18 999 -17 775 1 224 469

100 B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 594 473 -335 068 259 405 266 376
110 B.I.5. Poskytnuté zálohy na dl.nehm.majetek a nedok.

dl.ne
74 456 0 74 456 51 871

130 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 74 456 0 74 456 51 871
140 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 76 000 709 -16 575 875 59 424 834 59 891 266
150 B.II.1. Pozemky a stavby 73 318 585 -14 590 057 58 728 528 58 858 521
160 B.II.1.1. Pozemky 48 877 489 0 48 877 489 48 874 414
170 B.II.1.2. Stavby 24 441 096 -14 590 057 9 851 039 9 984 107
180 B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 2 347 241 -1 940 020 407 221 500 316
200 B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 4 692 -773 3 919 5 742
210 B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 30 -30 0 0
220 B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 800 -743 57 290
230 B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 3 862 0 3 862 5 452
240 B.II.5. Poskytnuté zálohy na dl.hm.majetek a nedok.

dl.hm.m
330 191 -45 025 285 166 526 687

250 B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek

57 0 57 547

260 B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 330 134 -45 025 285 109 526 140
270 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 50 456 -26 833 23 623 23 623
300 B.III.3. Podíly - podstatný vliv 50 000 -26 833 23 167 23 167
320 B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 456 0 456 456
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ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Běžné účetní období Min. úč. obd.
č. ř. Ozn. ř. Název Brutto Korekce Netto Netto
370 C. Oběžná aktiva 7 433 719 -1 177 123 6 256 596 4 440 870
380 C.I. Zásoby 1 827 397 -554 134 1 273 263 1 332 192
390 C.I.1. Materiál 82 404 -6 550 75 854 59 025
400 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 1 692 248 -547 244 1 145 004 1 234 078
410 C.I.3. Výrobky a zboží 52 575 -340 52 235 38 865
420 C.I.3.1. Výrobky 51 423 -339 51 084 37 362
430 C.I.3.2. Zboží 1 152 -1 1 151 1 503
440 C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 170 0 170 224
460 C.II. Pohledávky 1 990 718 -622 989 1 367 729 1 346 018
470 C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 2 647 0 2 647 14 544
520 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 2 647 0 2 647 14 544
540 C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 647 0 2 647 14 544
570 C.II.2. Krátkodobé pohledávky 1 988 071 -622 989 1 365 082 1 331 474
580 C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 551 561 -584 757 966 804 865 837
610 C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 436 510 -38 232 398 278 465 637
620 C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 1 015 0 1 015 737
640 C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 80 050 -4 303 75 747 238 095
650 C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 27 301 -70 27 231 17 456
660 C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 228 094 0 228 094 157 674
670 C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 100 050 -33 859 66 191 51 675
680 C.III. Krátkodobý finanční majetek 1 513 988 0 1 513 988 1 515 915
700 C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 1 513 988 0 1 513 988 1 515 915
710 C.IV. Peněžní prostředky 2 101 616 0 2 101 616 246 745
720 C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 2 600 0 2 600 3 053
730 C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 2 099 016 0 2 099 016 243 692
740 D. Časové rozlišení aktiv 172 833 0 172 833 114 375
750 D.1. Náklady příštích období 6 435 0 6 435 16 537
770 D.3. Příjmy příštích období 70 871 0 70 871 8 537
771 D.3. DPH k uplatnění v lednu 2021 95 527 0 95 527 89 301
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ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

č. ř. Ozn. ř. Název Běžné účetní období Minulé účetní období
1000 PASIVA CELKEM 66 249 082 64 813 940
1010 A. Vlastní kapitál 61 614 826 61 698 517
1020 A.I. Základní kapitál 14 776 172 14 795 017
1030 A.I.1. Kmenové jmění zapsané 5 818 759 5 818 759
1050 A.I.3. Změny kmenového jmění 8 957 413 8 976 258
1060 A.II. Ážio a kapitálové fondy 45 786 449 45 876 473
1080 A.II.2. Kapitálové fondy 45 786 449 45 876 473
1090 A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 45 786 449 45 876 473
1140 A.III. Fondy ze zisku 1 796 150 1 814 708
1150 A.III.1. Ostatní rezervní fondy 1 219 714 1 251 283
1160 A.III.2. Statutární a ostatní fondy 576 436 563 425
1170 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -787 681 0
1180 A.IV.1. Neuhrazená ztráta minulých let (+/-) -787 681 0
1210 A.V Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)
43736 -787 681

1230 B. + C. Cizí zdroje 4 502 988 3 020 044
1240 B. Rezervy 2 334 543 1 479 924
1280 B.4. Ostatní rezervy 2 334 543 1 479 924
1290 C. Závazky 2 168 445 1 540 120
1450 C.II. Krátkodobé závazky 2 168 445 1 540 120
1490 C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 400 000 38 343
1500 C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 94 769 50 095
1510 C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 1 278 655 1 219 687
1550 C.II.8. Závazky ostatní 395 021 231 995
1560 C.II.8.1. Závazky ke společníkům 1 005 609
1580 C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 134 707 124 354
1590 C.II.8.4. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. 

pojištění
77 574 72 733

1600 C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 175 360 29 922
1610 C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 5 086 3 412
1620 C.II.8.7. Jiné závazky 1 289 965
1630 D. Časové rozlišení pasiv 131 268 95 379
1640 D.1. Výdaje příštích období 64 329 35 266
1650 D.2. Výnosy příštích období 66 939 60 113
2000 Nezařazené účty 0 0
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

č. ř. Ozn.ř. Název Sledované obd. Minulé obd.
10 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 8 771 092 7 193 638
20 II. Tržby za prodej zboží 2 298 3 844
30 A. Výkonová spotřeba 7 432 364 5 998 053
40 A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 204 2 519
50 A.2. Spotřeba materiálu a energie 381 161 367 649
60 A.3. Služby 7 049 999 5 627 885
70 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -474 381 -699 010
80 C. Aktivace (-) -7 357 -11 186
90 D. Osobní náklady 2 497 856 2 284 226

100 D.1. Mzdové náklady 1 784 990 1 632 283
110 D.2. Náklady na soc. zabez., zdrav. poj. a ost. náklady 712 866 651 943
120 D.2.1. Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 620 215 571 064
130 D.2.2. Ostatní náklady 92 651 80 879
140 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 1 194 152 872 725
150 E.1. Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku 843 175 867 513
160 E.1.1. Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku - trvalé 843 015 852 373
170 E.1.2. Úpravy hodnot dl. nehm. a hm. majetku - dočasné 160 15 140
180 E.2. Úpravy hodnot zásob 547 291 -503
190 E.3. Úpravy hodnot pohledávek -196 314 5 715
200 III. Ostatní provozní výnosy 3 150 282 498 382
210 III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 276 474 139 206
211 III.1.a - z toho tržby z prodaného dlouhodobého majetku 135 252 109 328
215 III.1.b - z toho hodnota majetku získaného směnou 141 222 29 878
220 III.2. Tržby z prodaného materiálu 2 155 2 794
230 III.3. Jiné provozní výnosy 2 871 653 356 382
240 F. Ostatní provozní náklady 1 144 998 173 816
250 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 29 754 9 055
251 F.1.a - z toho hodnota prodaného dlouhodobého majetku 12 667 6 008
255 F.1.b - z toho hodnota směňovaného majetku 17 087 3 047
260 F.2. Prodaný materiál 1 463 1 657
270 F.3. Daně a poplatky 146 249 142 832
280 F.4. Rezervy v prov. obl. a komplexní nákl. příšť. obd. 854 619 -60 781
290 F.5. Jiné provozní náklady 112 913 81 053
300 * Provozní výsledek hospodaření (+/-) 136 040 -922 760
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

č. ř. Ozn.ř. Název Sledované obd. Minulé obd.
310 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 315 60 971
320 IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná osoba 0 60 000
330 IV.2. Ostatní výnosy z podílů 315 971
380 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 41 670
390 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 67 650 55 996
410 VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 67 650 55 996
420 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 11 902
430 J. Nákladové úroky a podobné náklady 1 467 12
450 J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 1 467 12
460 VII. Ostatní finanční výnosy 161 497 4 175
470 K. Ostatní finanční náklady 175 967 7 873
480 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 52 028 59 685
490 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 188 068 -863 075
500 L. Daň z příjmů 144 332 -75 394
510 L.1. Daň z příjmů splatná 144 332 -127
520 L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 0 -75 267
530 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 43 736 -787 681
550 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 43 736 -787 681
560 * Čistý obrat za účetní období 12 153 134 7 817 006
700 Nezařazené účty 0 0
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1.

Lesy České republiky, s. p.
Hradec Králové 8, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08
IČO: 42196451
Právní forma: státní podnik

Hlavní předmět podnikání (dle aktuální zakládací listiny):
Prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální 
plnění všech funkcí lesů; výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodařit 
s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem; výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve 
vlastnictví státu, k nimž má státní 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; činnost odborného lesního hospodáře; výkon ochranné služby v lesích.

Ostatní předmět podnikání je uveden ve veřejně přístupném obchodním rejstříku na internetové stránce www.justice.cz. Stejně tak 
jsou zde podrobně uvedeny všechny změny a dodatky provedené v účetním období 2019 a 2020.

Zápis do obchodního rejstříku:
Státní 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. Aktuální znění zakládací listiny je založeno ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. AXII 540. Hospodaření podniku se v roce 2020 řídilo rovněž Statutem podniku vydaným 
Ministerstvem zemědělství dne 1. 9. 2017, č.j. 47675/2017-MZE-13221, s účinností k témuž dni.    

Hodnota kmenového jmění zapsaná v obchodním rejstříku k 31. prosinci 2020 činí 5.818.758.987,42 Kč.

Roční účetní závěrka za rok 2020 se sestavuje k 31. 12. 2020.

Dále v příloze je státní podnik Lesy České republiky, s.p. označován LČR.

Příloha v roční účetní závěrce 2020
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2.

2019 2020
Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců 3 450 3 483
Evidenční stav zaměstnanců k 31. 12. 3 262 3 374
Mzdové náklady (tis. Kč) 1 632 283 1 784 990
Náklady na sociální zabezpečení (tis. Kč) 571 064 620 215
Sociální náklady (tis. Kč) 80 879 92 651
Osobní náklady (tis. Kč) 2 284 226 2 497 856
Průměrný roční přepočtený stav ZVŘO 22,8 24,0
Mzdové náklady ZVŘO (tis. Kč) 42 552 56 318
Náklady na sociální zabezpečení ZVŘO (tis. Kč) 14 740 19 509

Za zaměstnance v řídících orgánech (ZVŘO) se považují zaměstnanci ředitelství na pozicích ředitelů a vedoucích odborů. 
Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů nebyly poskytovány žádné 
požitky nad rámec všeobecně platných vnitropodnikových směrnic. V roce 2020 byly členům dozorčí rady zaúčtovány odměny 
v celkové výši 2 550 tis. Kč. Každý zaměstnanec v řídících orgánech má možnost v souladu s platnými zákonnými normami 
a vnitropodnikovými směrnicemi využívat služební automobil k soukromým potřebám.

Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalých členů 
těchto orgánů, nebyla ostatní plnění, jak v peněžní, tak v nepeněžní formě, poskytována. 

Pohledávky za zaměstnanci (Rozvaha, aktiva C.II.2.4.6.) činí k 31. 12. 2020 celkem 1 350 tis. Kč (1 534 tis. Kč k 31. 12. 2019). 
V této částce za rok 2020 jsou uvedeny i splátky zápůjček s dobou splatnosti v roce 2022 a dále, a to ve výši 39 tis. Kč, které jsou 
v případě ukončení pracovního poměru okamžitě splatné.

3.

3.1. Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování

LČR používaly v letech 2019 a 2020 účetní postupy, zásady, metody a způsoby oceňování v souladu s platným zněním zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb.

a) Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Práce spojené s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se oceňují vlastními náklady výroby, to znamená 
skutečnými přímými náklady a rozpočtovaným podílem výrobní režie. Investiční stavební a strojírenská výroba, přesahuje-li doba 
výstavby období jednoho roku, a lesní hospodářské plány vytvářené vlastní činností, se oceňují úplnými vlastními náklady.

b) Odpisový plán pro dlouhodobý majetek
Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou rovnoměrné a účtují se měsíčně odvozeně z ročních sazeb, které jsou pro jednotlivé 
skupiny dlouhodobého majetku stanoveny obecnou tabulkou účetních odpisů. Použití jiné odpisové sazby pro konkrétní 
dlouhodobý majetek je možné pouze se souhlasem generálního ředitele. Dlouhodobý hmotný majetek se pro daňové účely 
odepisuje téměř výhradně zrychlenými odpisy podle § 32 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Otvírky nových lomů, pískoven, zemníků, hlinišť a dočasné stavby se odpisují rovnoměrně po měsících podle zásad stanovených 
pro daňové odpisy. Roční daňový odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Doba životnosti se odvozuje od 
stavebního řízení (stavební povolení nebo ohlášení drobné stavby).

Drobný dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje při zařazení do evidence dlouhodobého majetku vedené v úloze Dlouhodobý 
majetek (IMA) v prvním roce ve výši 50 % vstupní ceny. Zbylých 50 % se odepíše v dalším roce používání.
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Odpisový plán je vyjádřen jednotným, celopodnikovým číselníkem, který je sestaven podle výše uvedených zásad. Odpisový plán 
dlouhodobého majetku je koncipován jako dlouhodobě neměnný a v průběhu let 2019 a 2020 nedošlo k jeho změně.

c) Oceňování cenných papírů a majetkových účastí
Cenné papíry a majetkové účasti se při jejich pořízení oceňují pořizovací cenou; k datu rozvahového dne jsou pak cenné papíry 
a majetkové účasti, u nichž toto ocenění stanovuje ustanovení § 27 zákona o účetnictví, oceňovány reálnou hodnotou.

d) Oceňování zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii
Nakoupené zásoby se oceňují v účetnictví pořizovacími cenami, to znamená cenou pořízení a náklady s jejich pořízením 
souvisejícími, jako jsou přeprava, clo, pojistné, provize apod. V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny účtují na vrub 
účtu 111 Pořízení materiálu nebo 131 Pořízení zboží. Převod do zásob na skladě zajišťují pracovníci, kteří zodpovídají za zásoby 
na skladě, tak, že skladové ceny odvozují z pořizovacích cen, Rozdíly vzniklé na účtech 111 a 131 jsou v rozpočtované výši 
stanoveným procentem rozpouštěny do skladové ceny.

Výrobky vlastní výroby se oceňují v základním účetnictví vlastními náklady, to znamená přímými náklady a podílem výrobní režie, 
a to ve výši stanovené podle operativní kalkulace.

e) Použití reprodukční pořizovací ceny
Reprodukční pořizovací cena u majetku oceněného v této ceně se zjišťuje zejména podle platných ceníků nebo na základě 
znaleckého posudku.

f) Změny způsobů oceňování a používání účetních metod
V letech 2019 a 2020 nedošlo k změnám způsobů oceňování a odpisování ani k jiným podstatným změnám v postupech účtování.

3.2. Odchylky od účetních metod, způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku, způsob přepočtu cizí 
měny, způsob stanovení reálné hodnoty a změny reálné hodnoty

a) Odchylky od účetních metod
V roce 2019 se uplatnila jiná metoda stanovení vstupní ceny u části pořizovaného majetku, než je stanoveno účetními předpisy. 
V průběhu roku 2019 byl na základě soudních rozhodnutí zpětně přebírán majetek od Cisterciáckého opatství Vyšší Brod, který byl 
v letech 2014 až 2017 předán dle zákona č. 428/2012 Sb. Majetek nebyl zařazen za reprodukční pořizovací cenu, ale v hodnotách 
vstupní ceny a oprávek, ve kterých byl vydán. LČR a souladu se statutárním auditorem mají za to, že tento způsob zařazení věrněji 
a poctivěji zobrazuje zachycení předmětného účetního případu. Celkem byl zpětně zařazen touto metodou odepisovaný majetek 
celkové hodnotě vstupní ceny 23 162 tis. Kč a oprávek 12 183 tis. Kč a neodepisovaný majetek v celkové hodnotě 84 248 tis. Kč.

K jiným odchylkám od metod stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví nedošlo.

b) Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku
Dne 24. 1. 2018 rozhodl zakladatel o pozastavení realizace vybudování nového sídla LČR. Proto byla k 31. 12. 2020 vytvořena 
opravná položka k nedokončeným investicím ve výši 45 025 tis. Kč, a to v plné výši dosud proinvestovaných prostředků 
na předmětnou investiční akci.

Tvorba opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku je popsána v části 4. 3.

V roce 2020 je vytvořena opravná položka k materiálu ve výši 6 550 tis. Kč, a to na zásobu loveckých nožů a tesáků; ocenění 
těchto zásob bylo opravnou položkou zreálněno na hodnotu zjištěnou znaleckými posudky.

Opravná položka ke zboží ve výši 1 tis. Kč byla vytvořena na SZ Týniště nad Orlicí jako rozdíl mezi skladovou cenou a prodejní 
cenou zboží evidovaného k 31. 12. 2020. Na stejném principu byla na SZ Týniště nad Orlicí k 31. 12. 2020 vytvořena opravná 
položka k výrobkům ve výši 339 tis. Kč.
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Opravné položky k pohledávkám se tvoří na pohledávky s prodlením platby delším než 6 měsíců - u těchto pohledávek je při jejich 
nesplacení vytvořena opravná položka ve výši 100% nominální hodnoty. 100% opravná položka se tvoří vždy k pohledávkám za 
dlužníky v insolvenčním řízení a k pohledávkám v právním vymáhání bez ohledu na délku prodlení platby. Daňové opravné položky 
k pohledávkám se tvoří v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

Tvorba opravných položek k zásobám dříví je uvedena v bodu 4.4.

Jiné opravné položky a oprávky, než výše uvedené, nebyly tvořeny.

c) Způsob přepočtu cizí měny
Pro přepočet majetku a závazků v cizích měnách se ke dni uskutečnění účetního případu používal v roce 2020 směnný kurs 
devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou. Jiné způsoby přepočtu majetku a závazků v cizích měnách nebyly v roce 
2020 používány.

d) Způsob stanovení reálné hodnoty
Majetek oceňovaný reálnou hodnotou byl v letech 2019 a 2020 oceněn tržní cenou zjištěnou na veřejném trhu nebo tržní cenou 
stanovenou statutem cenného papíru.

Reálnou hodnotou byl v letech 2019 a 2020 oceňován krátkodobý finanční majetek. Jednalo se o podílové listy investičních fondů, 
dluhopisy a směnky. Změna reálné hodnoty krátkodobých podílových listů, dluhopisů a směnek je účtována individuálně za každý 
držený titul – zvýšení proti položce Výkazu zisku a ztráty „VII. Ostatní finanční výnosy“, snížení proti položce „K. Ostatní finanční 
náklady“.

4. Rozpis a popis významných položek Aktiv z výkazu Rozvaha

4.1. Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

Zůstatky a pohyby dlouhodobého nehmotného majetku

pořizovací cena v tis. Kč Stav  
1. 1. 2019

Přírůstky 
2019

Úbytky 
2019

Stav  
31. 12. 2019

Přírůstky 
2020

Úbytky 
2020

Stav  
31. 12. 2020 

Software 285 888 15 921 0 301 809 31 794 0 333 603
Ocenitelná práva 38 624 0 0 38 624 1 162 20 787 18 999
Lesní hospodářské plány 469 621 82 604 29 539 522 686 51 592 36 813 537 465
Ostatní DNM 54 064 4 423 114 58 373 550 1 915 57 008

Zůstatky a pohyby oprávek dlouhodobého nehmotného majetku

pořizovací cena v tis. Kč Stav  
1. 1. 2019

Změna 
2019

Stav  
31. 12. 2019

Změna 
2020

Stav  
31. 12. 2020 

Software 251 755  + 24 964 276 719  + 20 773 297 492
Ocenitelná práva 37 927 + 228 38 155 - 20 380 17 775
Lesní hospodářské plány 243 846 + 24 170 268 016 + 19 376 287 392
Ostatní DNM 43 871 + 2 796 46 667 + 1 009 47 676
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4.2. Rozpis dlouhodobého hmotného majetku

a) Pozemky jsou největší a nejvýznamnější složkou dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2020 došlo k těmto změnám:

2020 Lesní půda Ostatní půda Celkem
tis. Kč tis. m2 tis. Kč tis. m2 tis. Kč tis. m2

Stav k 1. 1. 47 035 850 11 989 634 1 840 937 273 685 48 876 787 12 263 319
Přírůstek celkem 554 923 112 546 75 069 9 315 629 992 121 861
Převod práva hospodaření 29 176 2 677 18 976 2 421 48 152 5 098
Nákup (směna) 83 503 3 618 16 719 530 100 222 4 148
Ostatní 442 244 106 251 39 374 6 364 481 618 112 615
Úbytek celkem 571 139 139 183 55 687 8. 580 626 826 147 763
Církevní restituce 55 067 14 494 1 255 335 56 322 14 829
Restituce 17 694 4 649 142 28 17 836 4 677
Prodej (směna) 17 107 13 129 5 993 999 23 100 14 128
Ostatní 481 271 106 911 48 297 7 218 529 568 114 129
Stav k 31. 12. 47.019 634 11 962 997 1 860 319 274 420 48 879 953 12 237 417

V tabulkách jsou uvedeny též pozemky pořízené se 100% dotací (pozemky jsou vedené v podrozvahové evidenci), a to ostatní 
pozemky ve výši 2 390 tis. Kč a lesní pozemky ve výši 74 tis. Kč.

Srovnatelné údaje změn v pozemcích v roce 2019 uvádí následující tabulka:

2019 Lesní půda Ostatní půda Celkem
tis. Kč tis. m2 tis. Kč tis. m2 tis. Kč tis. m2

Stav k 1. 1. 46 771 494 11 979 839 1 810 179 274 388 48 581 673 12 254 227
Přírůstek celkem 752 243 134 487 143 410 12 620 895 653 147 107
Převod práva hospodaření 118 181 9 167 20 079 1 779 138 260 10 946
Nákup (směna) 164 501 9 350 27 874 655 192 375 10 005
Ostatní 469 561 115 970 95 457 10 186 565 018 126 156
Úbytek celkem 487 887 124 692 112 652 13 323 660 539 138 015
Církevní restituce 110 653 29 122 1 388 386 112 041 29 508
Restituce 6 736 1 770 18 4 6 754 1 774
Prodej (směna) 3 306 880 2 578 273 5 884 1 153
Ostatní 367 192 92 920 108 668 12 660 475 860 105 580
Stav k 31. 12. 47 035 850 11 989 634 1 840 937 273 685 48 876 787 12 263 319
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b) Zůstatky a pohyby dlouhodobého hmotného majetku

pořizovací cena v tis. Kč Stav  
1. 1. 2019

Přírůstky 
2019

Úbytky 
2019

Stav  
31. 12. 2019

Přírůstky 
2020

Úbytky 
2020

Stav  
31. 12. 2020 

Stavby 23 768 684 772 559 447 904 24 093 339 854 768 507 011 24 441 096
Hm. mov. věci a soubory 2 062 786 245 297 239 353 2 068 730 199 809 90 772 2 177 767
Drobné HMV a soubory 169 643 27 112 32 902 163 853 15 752 10 131 169 474
Pěst. celky trv. porostů 30 0 0 30 0 0 30
Dospělá zvířata 818 410 46 1 182 0 382 800
Umělecká díla 5 042 484 74 5 452 0 1 590 3 862

Zůstatky a pohyby oprávek dlouhodobého hmotného majetku

pořizovací cena v tis. Kč Stav  
1. 1. 2019

Změna  
2019

Stav  
31. 12. 2019

Změna  
2020

Stav  
31. 12. 2020 

Stavby 13 616 820 + 492 412 14 109 232 + 480 825 14 590 057
Hmotné movité věci a soubory 1 400 586 + 172 138 1 572 724 + 203 871 1 776 595
Drobné HMV a soubory 163 010 - 3 467 159 543 + 3 882 163 425
Pěstitelské celky trvalých porostů 30 0 30 0 30
Dospělá zvířata 579 + 313 892 - 149 743

c) Významné přírůstky dlouhodobého hmotného majetku z pohledu proinvestovaných prostředků:

pořizovací cena v tis. Kč 2019 2020
Budovy a stavby 547 129 377 533
z toho – bytová výstavba, lesovny 5 188 6 304
správní a provozní budovy 85 831 14 739
lesní cesty 125 238 72 624
hrazení bystřin a odvodnění lesních půd 266 443 222 804
Stroje, přístroje, zařízení 86 680 152 970
z toho – stroje pro lesnictví 30 571 65 456
nákladní auta 10 850 14 831
osobní auta 26 218 47 357
počítače a ostatní přístroje 19 041 25 326

d) Významné tituly vyřazení dlouhodobého hmotného majetku:

pořizovací cena v tis. Kč 2019 2020
Budovy a stavby nebytové 88 866 80 569
z toho – stavby 76 379 65 085
prodané 5 239 2 488
předané (restituce) 59 363 51 969
likvidace z důvodu opotřebení či havárií 11 778 10 628
budovy 12 487 15 484
prodané 9 656 12 103
předané (restituce) 2 249 3 253
likvidace z důvodu opotřebení či havárií 582 128
Stroje, přístroje, zařízení 91 190 44 278
z toho - nákladní auta 14 733 11 645
osobní auta 12 966 7 787
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e) Najatý dlouhodobý majetek sledovaný na podrozvahových účtech má k 31. 12. hodnotu v tis. Kč:

tis. Kč 2019 2020
Najatý dlouhodobý majetek 27 705 27 237

f) Podnik nemá žádný hmotný majetek zatížený zástavním právem. Věcná břemena jsou evidována v rámci operativní evidence 
vždy u konkrétního majetku. Podnik eviduje desetitisíce věcných břemen, zejména na pozemcích (vedení podzemních 
a nadzemních sítí, povolení vjezdu, průjezdu, stavby apod.). Žádné věcné břemeno nemá charakter dlouhodobého majetku. Vliv 
věcných břemen na nakládání s majetkem podniku jako celku nemá významný charakter.

g) Souhrnná výše drobného nehmotného a hmotného majetku nevedeného v rozvaze k 31. 12. činila v tis. Kč:

tis. Kč 2019 2020
Drobný nehmotný majetek nevedený v rozvaze 85 823 85 773
Drobný hmotný majetek nevedený v rozvaze 334 599 340 805

h) Souhrnná výše dlouhodobého majetku pořízeného ze 100% dotace a vedeného na podrozvahových účtech k 31. 12. činila v tis. Kč:

tis. Kč 2019 2020
Dlouhodobý majetek pořízený ze 100% dotace 183 062 183 122

i) K 31. 12. 2020 byly vyřazeno z majetku 52 nemovitostí v zůstatkové ceně 524 tis. Kč (pořizovací cena činila 738 tis. Kč, oprávky 
214 tis. Kč), u nichž byl v roce 2020 podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, avšak tento nebyl v roce 2020 učiněn (dále též 
bod 5.4).

4.3. Rozpis dlouhodobého finančního majetku

LČR měly k 31. 12. 2020 majetkovou účast a podstatný vliv ve společnosti H.F.C. a.s. (dále HFC)

Sídlo: Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25939181
Vlastní kapitál: 2019: +55 988 tis. Kč; 2020: k datu účetní závěrky nebyl znám 
Výsledek hospodaření: 2019: -3 930 tis. Kč; 2020: k datu účetní závěrky nebyl znám
Podíl majetkové účasti LČR na základním kapitálu a.s.: 50 % akcií i vlivu.

V listopadu roku 2019 si LČR nechaly provést znalecké ocenění svého podílu v HFC, které stanovilo jeho výrazně nižší tržní ocenění, 
než je pořizovací cena. Proto byla v rámci závěrkových operací roku 2019 vytvořena opravná položka ve výši 11 902 500,- Kč, která 
upravila dříve vytvořenou opravnou položku na hodnotu 26 832 900,- (výkaz Rozvaha, aktiva řádek B.III.3. korekce); tím byla výše 
podílu v HFC korigována na hodnotu 23 167 000,- Kč, což odpovídá minimální hodnotě tržního ocenění daného podílu. V roce 2020 
z důvodů omezení činnosti společnosti kvůli epidemii coronaviru nedošlo k větším majetkovým pohybům a není důvod měnit výši 
opravné položky.

Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti vlastní LČR k 31. 12. 2020 v pořizovací ceně 50 000 tis.Kč (výkaz Rozvaha, 
aktiva, řádek B.III.3. brutto).

Společnost Počet
akcií

(kusy)

Jmenovitá 
hodnota akcií 

(tis. Kč)

Pořizovací 
cena

(tis. Kč)

Opravná 
položka
(tis. Kč)

H.F.C. a.s. 83 51 284 50 000 26 833
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4.4. Zásoby dříví

Masivní likvidace kůrovcové kalamity v průběhu celého roku 2020 se, při přehlceném trhu se surovým dřívím, projevila ve 
výrazném nárůstu zásob surového dříví na lokalitě odvozní místo (OM). Zásoby dříví se vykazují v Rozvaze, v aktivech na řádku C.I.2; 
zásoby dříví zaznamenaly v roce 2020 stav 1 657 187 tis. Kč, což je oproti roku 2019 (1 193 226 tis. Kč) nárůst o 463 961 tis. Kč.

Rozpis změny stavu zásob dříví:

2019 2020 Změna
tis. Kč tis. m3 tis. Kč tis. m3 tis. Kč tis. m3

Lokalita P 4 289 9,3 7 600 16,5 + 3 311 + 7,2
Lokalita OM 1 040 403 1 465,4 1 509 932 2 126,6 + 469 529 + 661,2
Lokalita ES 148 534 179,0 139 655 168,3 - 8 879 - 10,7
CELKEM 1 193 226 1 653,7 1 657 187 2 311,4 + 463 961 + 657,7

V důsledku likvidace kůrovcové kalamity rostly v roce 2019 a 2020 LČR zásoby dříví na skladech. Zásoby dříví jsou oceněny 
výrobními náklady, které činí na lokalitě P 460,- Kč, OM 710,- Kč a na ES 830,- Kč na 1m3. Vzhledem ke struktuře zásob dříví 
(k 31. 12. 2020 bylo z dříví na skladu 75,2 % sortimentu jehličnaté palivo a vláknina), přičemž prodejní ceny paliva jsou pro 
rok 2021 nasmlouvány v minimální výši 310,- Kč/m3 a ceny vlákniny 410,- Kč/m3, je cena zásob dříví na skladě k 31. 12. 2020 
zobjektivizována tvorbou opravných položek. Celková opravná položka k zásobám jehličnatého palivového dříví a vlákniny 
vytvořená k 31. 12. 2020 činí 547 244 tis. Kč.

4.5. Pohledávky

Přehled stavu pohledávek k 31. 12.

tis. Kč 2019 2020
Celkem krátkodobé pohledávky z obch. vztahů (brutto); řádek Aktiva C.II.2.1 AktivaC.III.1. 1 453 698 1 551 561
- z toho pohledávky ve splatnosti celkem 841 106 931 184
- z toho pohledávky po splatnosti celkem 612 592 620 377
- z toho pohledávky po splatnosti delší než 180 dnů 572 035 581 776
- z toho pohledávky se splatností delší než 5 let 0 0
- z toho pohledávky v právním vymáhání (mimo následující řádek) 66 249 77 555
- z toho pohledávky v insolvenčním, konkursním a vyrovnávacím řízení 477 939 478 123
Pohledávky v cizí měně 71 676 99 423

Pohledávky k podnikům ve skupině z běžných obchodních vztahů k 31. 12. 2020 nejsou evidovány. K 31. 12. 2020 nejsou evidovány 
též žádné pohledávkové vztahy, které jsou kryty věcnými zárukami.

V rozvaze je vykázána celková výše pohledávek.

V průběhu roku 2020 rozšiřovaly LČR prodej dříví vlastními silami. Změna prodeje dříví se projevila do nárůstu stavu pohledávek. 
Platbám pohledávek věnují LČR zvýšenou pozornost, což dokazuje minimální nárůst pohledávek po době splatnosti.

4.6. Finanční majetek

LČR zhodnocovaly v letech 2019 a 2020 část volných finančních prostředků formou profesionální správy klientských aktiv (asset 
management). Všechny cenné papíry byly oceňovány reálnou hodnotou a tržní cena těchto cenných papírů je plně vykázána 
v účetní závěrce za rok 2020 v Rozvaze, v aktivech na řádku C.III.2. Rozvahy.



L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y ,  S .  P .  Výroční zpráva 2020

:104

4.7. Příjmy příštích období

Na řádku Rozvahy „D.3. DPH k uplatnění v lednu 2021“ se vykazuje DPH na vstupu, která je vyčíslena na daňových dokladech, 
obdržených v lednu 2021 a zaúčtovaných do roku 2020, a to ve výši 95 527 tis. Kč (v roce 2019 to bylo 89 301 tis. Kč). Tato DPH je 
celá plně nárokována v daňovém přiznání k DPH za leden 2021.

5. Rozpis a popis významných položek Pasiv z výkazu Rozvaha

5.1. Popis vlastního kapitálu a jeho změn v průběhu účetního období

LČR jsou povinnou osobou ve vztahu k restitucím a při vracení majetku podle platných zákonných předpisů; významnou část 
vydávání majetku představuje vydávání majetku na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi (v textu jen církevní restituce). Kromě toho dochází k přijetím a předáním majetku v souvislosti 
s rozhodnutími Vlády ČR, Ministerstva zemědělství ČR a k převodům majetku dle platných zákonů. Proto vedle běžných pohybů, 
rozdělování zisku a čerpání fondů, trvale dochází ke změnám vlastního kapitálu.

Změny kmenového jmění vykazuje státní podnik v Rozvaze, v pasivech v řádku A.I.3. Změny kmenového jmění.

Ostatní rezervní fond (dříve zákonný rezervní fond) splňuje výši stanovenou Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR 
o přizpůsobení zakládací listiny ze dne 12. 8. 1997, tj. povinné naplnění do minimální výše 1,2 mld. Kč. V roce 2020 byl ostatní 
rezervní fond čerpán ve výši 31 569 tis. Kč na naplnění zákonem stanovené roční výše fondu kulturních a společenských potřeb.

Podnik má vytvořen Fond investičního rozvoje (FIR), který je tvořen ze zisku, a to za účelem pořízení dlouhodobého majetku, 
pokud hodnota pořízeného dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů LČR překročí zdroje vytvořené odpisy dlouhodobého majetku 
a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku. Čerpání FIR znamená použití fondů ze zisku (rozděleného zisku) ve 
prospěch kmenového jmění.

Informace o změnách vlastního kapitálu za roky 2019 a 2020 (v záhlaví je uveden řádek v pasívech ve výkazu Rozvaha):

tis. Kč Kmenové 
jmění

(A.I.1.)

Změny 
kmenového 

jmění
(A.I.3.)

Kapitálové 
fondy

(A.II.2.1)

Ostatní 
rezervní 

fond
(A.III.1.)

Ostatní
fondy ze 

zisku
(A.III.2. 2. b)

31. 12. 2020 5 818 759 8 975 413 45 786 449 1 219 714 576 436
Saldo změn 2020 0 -18 845 -90 024 -31 569 +13 011
Zvýšení 2020 0 +51 213 +440 525 0 +50 839
Snížení 2020 0 -70 058 -530 549 -31 569 -37 828
31. 12. 2019 5 818 759 8 976 258 45 876 473 1 251 283 563 425
Saldo změn 2019 0 +1 611 +91 982 0 +49 681
Zvýšení 2019 0 +125 877 +567 803 0 +93 673
Snížení 2019 0 -124 266 -475 821 0 -43 992
31. 12. 2018 5 818 759 8 974 647 45 784 491 1 251 283 513 744
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Rozpis změn kmenového jmění:

tis. Kč 2019 2020
Saldo změn – z toho: + 1 611 - 18 845
Změny z delimitace - 8 999 - 8 690
Bezúplatné převody + 24 640 + 18 872
Úbytek z důvodů církevních restitucí - 12 663 - 27 844
Úbytek z důvodů restitucí - 1 367 - 1 183
Čerpání fondu investičního rozvoje 0 0

Rozpis změn kapitálových fondů:

tis. Kč 2019 2020
Saldo změn – z toho: + 91 982 - 90 024
Změny z delimitace + 92 158 - 46 151
Vydání lesní půdy z důvodu církevních restitucí - 110 653 - 55 067
Vydání lesní půdy z důvodu restitucí - 6 736 - 17 694
Nálezy, bezúplatné převody + 117 213 + 28 888

Z důvodů církevních restitucí byly v roce 2020 vydány lesní pozemky v celkové výši 55 067 tis. Kč a ostatní majetek (budovy, stavby, 
LHP atd.) v zůstatkové ceně 27 844 tis. Kč; v celkové tabulce vydání majetku z důvodů církevních restitucí jsou též uvedeny hodnoty 
majetku zpětně převzatého od Cisterciáckého opatství Vyšší Brod (viz bod 3.2.a):

tis. Kč 2013-2018 2019
vydání

2019
vrácení

2020

Celkové vydání majetku z důvodů církevních restitucí  5 728 016 123 316 -95 227 82 911
- z toho vydání lesních pozemků 5 287 180 110 653 -84 248 55 067
- z toho vydání ostatního majetku 440 836 12 663 -10 979 27 844

Rozdělení zisku z roku 2018 a 2019 bylo zúčtováno v roce 2019 a 2020 vždy dle rozhodnutí zakladatele, který rozhodl na základě 
návrhu dozorčí rady:

tis. Kč 2019 2020
Zisk/Ztráta účetního období rozdělen do: 69 329 -787 681
Fondu kulturních a sociálních potřeb 40 000 0
Fond investičního rozvoje 29 329 0
Neuhrazená ztráta minulých let 0 -787 681

Informace o navrhovaném vypořádání ztráty statutárním orgánem se neuvádějí, protože procházejí vícestupňovým posuzováním 
a mohou se významně lišit od výsledného schválení zakladatelem.
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5.2. Rozpis a popis rezerv za léta 2018 a 2019

tis. Kč Rezerva na 
indexaci cen

Rezerva na 
kalamitu 

a pěstební 
činnost

Rezerva na 
vypořádání 

s církvemi

Rezerva na 
soudní spory

Rezerva na 
odměny

31. 12. 2020 204 131 1 556 149 488 456 85 807 0
Tvorba 2020 0 954 510 0 85 807 0
Čerpání 2020 24 111 82 751 78 836 0 0
31. 12. 2019 228 242 684 390 567 292 0 0
Tvorba 2019 0 0 33 869 0 0
Čerpání 2019 0 0 0 0 94 650
31. 12. 2018 228 242 684 390 533 423 0 94 650

V roce 2011 byla vytvořena rezerva na indexaci cen za prodej dříví ve 2. až 4. čtvrtletí 2011 ve výši 529 394 tis. Kč. LČR identifikovaly 
jako riziko podané i potencionální soudní žaloby na postup při indexaci cen za prodej dříví u veřejných zakázek v roce 2011. Hodnota 
rezervy byla vypočítána jako rozdíl cen mezi cenami, které LČR indexované fakturovaly smluvním partnerům a cenami, které smluvní 
partneři nárokují jako „správné“, tudíž ceny neindexované, vycházející z cen z nabídek výběrového řízení. Rezerva na indexaci byla 
vytvořena na všechny v roce 2011 realizované zakázky. K 31. 12. 2020 se domáhají žalobami u soudu na nesprávnost postupu LČR 
3 žalobci, přičemž vyčíslená výše případných nároků dle výpočtu LČR činí bez případného příslušenství 204 131 tis. Kč.

V roce 2018 bylo rozhodnuto o vytvoření rezervy na kalamitu a pěstební činnost. Účelem zřízení rezervy na kalamitu a pěstební 
činnost je pokrytí budoucích nákladů pěstební činnosti. V roce 2020 došlo k aktualizaci výše této rezervy vytvořené v roce 2018, 
a to prostřednictvím aktualizace stavu holin představujících podklad pro její tvorbu k 31. 12. 2020 a cen pro zalesnění příslušného 
lesního porostu. V konečném důsledku došlo tímto způsobem k rozpuštění části rezervy vytvořené v roce 2018, a to konkrétně ve 
výši 82 751 tis. Kč. Konečný aktualizovaný zůstatek rezervy z roku 2018 tedy k 31. 12. 2020 činí 601 639 tis. Kč. Současně došlo 
v roce 2020 k tvorbě rezervy na kalamitní a pěstební činnosti plynoucí ze změny stavu holin v roce 2020 upravené o koeficient 
přirozeného zalesňování. Rezerva se pak následně tvoří v úrovni násobku takto získaných holin (ha) a stanovené ceny pro zajištění 
porostu (Kč/m2), která vychází z průměrných veličin zalesňování pro rok 2021 a způměrované vyhláškové ceny, kterou jsou 
stanoveny náklady na zajištění kultury podle příslušných druhů lesních dřevin. V roce 2020 došlo k vytvoření rezervy na kalamitní 
a pěstební činnost ve výši 954 510 tis. Kč.

V letech 2015 až 2019 byla vytvořena rezerva na vypořádání s církvemi ve výši 567 292 tis. Kč a v roce 2020 byla výše rezervy 
upravena snížením o 78 836 tis. Kč. LČR identifikují jako riziko odliv finančních prostředků v okamžiku finančního vypořádání 
z hospodaření na církvím nevydaném majetku, na jehož vydání byly přijaty výzvy. LČR na samostatných účetních střediscích 
evidují hospodaření na majetku, na jehož vydání byly přijaty výzvy, přičemž se jedná o výzvy, které byly LČR identifikovány jako 
problematické, a tudíž se LČR rozhodly, že předmětný majetek nevydají, a posouzení oprávněnosti výzev přenechají správním, 
případně soudním orgánům. Na tomto majetku LČR hospodaří s péčí řádného hospodáře s důrazem na plnění veškerých principů 
udržitelnosti a ochrany přírody, při respektování platných lesních zákonů, principů certifikace PEFC a platných LHP. LČR jsou 
připraveny při platném rozhodnutí o vydání předmětného majetku převést na církevní subjekt finanční prostředky ve výši kladného 
výsledku z hospodaření realizovaného za dobu nevydání majetku. Rezerva na vypořádání s církvemi je vytvořena ve výši 100% 
kladného výsledku hospodaření za jednotlivý církevní subjekt.

V roce 2020 byla vytvořena rezerva na soudní spor o náhradu škody uplatňovanou na základě žaloby, kterou proti LČR podala 
společnost Jihočeské lesy České Budějovice, a.s. (poté Jihočeské lesy, a.s., nyní VERONEX a.s.). Žalovaná částka má odpovídat 
údajným nárokům na náhradu škody vzniklým této společnosti a dalším lesnickým společnostem, které jí své nároky měly 
postoupit. Vznik škody je spojován s faktickým ukončením plnění lesnických smluv vysoutěžených na základě výběrových řízení 
vyhlášených ve dnech 15.12.2004 a 22.6.2005. Celková žalovaná částka činí 343.229.562 Kč; předmětem nároku v rámci soudního 
sporu je i příslušenství ve formě zákonného úroku z prodlení v rozsahu od okamžiku vzniku příslušného nároku do jeho zaplacení. 
V současné době je soudní spor pravomocně rozhodnut co do základu nároku společnosti VERONEX a.s. s tím, že toto rozhodnutí 
bylo napadeno LČR prostřednictvím Nejvyššího soudu. Na základě těchto skutečností a jejich vyhodnocení přistoupily LČR v rámci 
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období roku 2020 k tvorbě rezervy na tento soudní spor, a to ve výši 85.807.392 Kč. Rezerva byla vytvořena ve výši ¼ žalované 
částky tak, aby do konce roku 2023, tedy předtím, než by měl dle aktuálních odhadů skončit v předmětné souvislosti vedený 
soudní spor, LČR disponovaly rezervou minimálně ve výši celkové žalované částky. Současně vzhledem k dosavadnímu vývoji 
soudního sporu a nejistotě ve vztahu k faktickému potvrzení uplatňovaného nároku společnosti VERONEX a.s. vůči LČR nebylo 
zatím rozhodnuto o tvorbě rezervy na příslušenství k tomuto soudnímu sporu. V následujících účetních obdobích vždy dojde na 
základě aktualizovaných informací ohledně dalšího vývoje tohoto soudního sporu k případné aktualizaci plánu tvorby předmětné 
rezervy, a to jak ve vztahu k délce časového horizontu ukončení předmětného soudního sporu, tak i ve vztahu ke zhodnocení 
pravděpodobnosti případného úspěchu/neúspěchu LČR v daném sporu, kdy v případě definitivního potvrzení nároků společnosti 
VERONEX a.s. dojde též k tvorbě adekvátní rezervy na příslušenství k žalované částce.

V roce 2018 byla vytvořena rezerva na odměny, která se tvořila na celkový náklad propočtu odměn (včetně sociálního, zdravotního 
a zákonného úrazového pojištění hrazeného zaměstnavatelem), které byly vyplaceny v roce 2019 a byly vázány na splnění 
plánovaného výsledku hospodaření roku 2018; rezerva na odměny byla v roce 2019 plně zrušena. V roce 2019 se rezerva na 
odměny netvoří, protože LČR změnilo systém odměňování a případná tvorba rezervy na odměny nemá náplň.

5.3 Odložená daň

Odložená daň je zjišťována na úrovni všech přechodných rozdílů mezi hodnotou aktiv a pasiv uplatnitelnou v budoucnosti pro 
daňové účely a jejich hodnotou uvedenou v rozvaze.

Jelikož při zjištění přechodného rozdílu vychází odložená daňová pohledávka, a LČR se rozhodly o ní neúčtovat, o odložené dani se 
v roce 2020, stejně jako v roce 2019, neúčtuje.

Výpočet (rozpis) odložené daně:

tis. Kč 2019 2020
Celkový zdanitelný přechodný rozdíl - 1 258 801 - 1 231 820
Celkový odečitatelný přechodný rozdíl + 2 385 470 + 2 914 758
Základna pro výpočet odložené daně + 1 126 669 + 1 682 938

5.4. Závazky

Závazky k 31. 12.

tis. Kč 2019 2020
Závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů 0 0
Závazky se splatností delší než 5 let 0 0
Závazky vázané na splnění podmínek dodavateli 9 802 555

Jsou-li závazky po lhůtě splatnosti, jedná se o závazky vyplývající z obchodního styku s obchodním partnerem, které nebyly k datu 
rozvahového dne vzájemně započítány. Všechny závazky po lhůtě splatnosti jsou kryty pohledávkou za obchodním partnerem.

Zálohy přijaté za prodané nemovitosti, u kterých byl v roce 2020 podán návrh na vklad do katastru nemovitostí (též bod 4.2.i), činily 
711 tis. Kč (379 tis. Kč v roce 2019). Tato částka byla zároveň zaúčtována dle platné metodiky na účet 385 – Příjmy příštích období, 
vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2020 (případně 2019) nebyl vklad zapsán do katastru nemovitostí. Částka 711 tis. Kč je uvedena 
v rozvaze jak na řádku D.3. na straně aktiv, tak na řádku C.II.3. na straně pasiv.

Závazky k podnikům ve skupině z obchodních vztahů k 31. 12. 2020 nejsou evidovány (stejně tak nebyly evidovány v roce 2019). 
K 31. 12. 2020 nejsou též evidovány žádné závazkové vztahy, které jsou kryty věcnými zárukami.

V rozvaze je vykázána celková výše závazků.
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6. Rozpis významných položek z Výkazu zisku a ztráty

6.1. LČR z titulu šíře svého podnikání jsou příjemcem nejrůznějších dotací na investiční a provozní účely. Tabulka dává 
přehled o nejvýznamnějších dotacích. Pojem dotace je použit ve smyslu § 47 odst. 6 vyhlášky 500/2002 Sb.

tis. Kč 2019 2020
Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (celkem) 200 858 195 900
- z toho náhrady ve veřejném zájmu související se správou vodních toků  
(zejména na hrazení bystřin)

182 760 148 328

Dotace na úhradu provozních nákladů (celkem) 263 887 2 636 943
- z toho náhrady dle § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 8 290 4 807
- z toho náhrady dle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 3 140 2 003
- z toho finanční příspěvky dle § 46 zákona č. 289/1995 Sb. 11 950 11 452
- z toho dotace MZe na vodní hospodářství – mimo § 35 výše 27 824 26 908
- z toho dotace SF ŽP 40 487 61 201
- z toho dotace EU 58 656 83 120
- z toho finanční příspěvek dle § 14j zákona č. 218/2000 0 2 298 814

V roce 2020 obdržely LČR finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2019 dle zásad 
stanovených v dokumentu čj. 39015/2020-MZE-16221 v celkové výši 2 298 814 tis. Kč.

6.2. Informace o nákladech na audit

Náklady na povinný audit účetní závěrky v roce 2020 činily 943 tis. Kč (v roce 2019 921 tis. Kč). Auditor jiné služby, než audit účetní 
závěrky, nevykonává.

6.3. Informace výnosech

Výnosy z běžné činnosti

tis. Kč 2019 2020
Výnosy z běžné činnosti 7 817 006 12 153 135
Tržby za zboží 3 844 2 298
Tržby za výrobky 6 345 115 7 918 993
- z toho za dříví, vč. práva těžby 6 229 676 7 801 531
Tržby za služby 848 523 852 099
- z toho nájemné 545 565 575 021
Ostatní provozní výnosy 498 383 3 150 284
Finanční výnosy 121 142 229 461

V roce 2019 vyvezly LČR z území ČR dříví v celkové hodnotě 2 022 209 tis. Kč (v roce 2019 613 942 tis. Kč).

Prodej dříví dle významných zeměpisných trhů

tis. Kč 2019 2020
Rakousko 121 274 680 726
Rumunsko 191 315 401 129
Slovensko 109 720 375 637
Německo 168 589 345 891
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7. Ostatní

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významnější události, kromě uvedených dále v tomto 
bodu, která by mohla změnit pohled na věrný a poctivý obraz roční účetní závěrky za rok 2020.

V insolvenčním řízení společnosti CE WOOD, a.s., přihlásily LČR pohledávky ve výši cca 209 mil. Kč včetně příslušenství. Na 
přezkumném jednání konaném dne 19. 9. 2011 byly pohledávky LČR ve výši 205,5 mil. Kč popřeny. Následně byla podána žaloba 
o určení pravosti, výše a pořadí pohledávek, která je vedena u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 12 ICm 2749/2011, a žaloba 
o určení neplatnosti právních úkonů týkajících se majetku CE WOOD, a.s., která je vedena u Krajského soudu v Brně pod  
sp. zn. 12 ICm 3159/2011. V těchto incidenčních sporech dosud nebylo rozhodnuto. Dne 27. 11. 2018 se konalo u Krajského soudu 
v Brně jednání, na kterém soud provedl dokazování listinami založenými do soudního spisu ve vztahu k dílčím pohledávkám 
č. 1-37, 39, 41-50, 54, 55, 74-75, 78-81, 85. Ohledně pohledávek č. 51-53, 56-72, 76, 77, 82 – 84 soud konstatoval, že tyto jsou 
zjištěny. Insolvenční správce CE WOODu, potažmo též zástupce HSK Invest (ve shodě s IS CEW), prohlásil u těch pohledávek, 
kde byly předloženy dodací listy případně kompletní číselníky prokazující dodání dříví, že činí nesporným skutečnost, že došlo 
k dodání dříví v tvrzeném objemu. IS CEW ani HSK Invest neučinili během jednání zpětvzetí popěrných úkonů v rozsahu těchto 
pohledávek. V návaznosti na probíhající mimosoudní jednání o podobě případné dohody o narovnání požádal insolvenční správce 
v úvodu soudního jednání dne 25. 2. 2020 o odročení z důvodu procesní ekonomie, kdy dosažení dohody mezi stranami se zdá 
být v současné fázi již vysoce pravděpodobné. Všechny strany sporu se k návrhu IS CEW připojily s tím, že rozsah a současné 
možné podmínky mimosoudních jednání nebyly rozporovány. Zástupci LČR však zdůraznili, že se v dané fázi jedná pouze o jednání 
o možných podmínkách mimosoudní dohody, když finální shody prozatím nebylo mezi stranami dosaženo. Strany jednají o podobě 
textu dohody o narovnání, jejíž poslední znění bylo v závěru roku 2020 předloženo společně s dalšími zpracovanými podklady 
k vyjádření zakladateli. Insolvenční soud nařídil ve věci ústní jednání na den 23. 03. 2021, které následně odročil na 25. 5. 2021.

V souvislosti s probíhajícím insolvenčním řízením společnosti LESS & FOREST, s.r.o., byly tímto dlužníkem a insolvenční správkyní 
dne 28. 1. 2013 podány vůči LČR dvě žaloby o určení neplatnosti Smluv o provádění komplexních lesnických činností a smluv 
souvisejících za období 2011 a 2012+ a vydání bezdůvodného obohacení v celkové výši 6,36 mld. Kč, a to:
a) Žaloba o určení neplatnosti právního úkonu, tj. o neplatnosti 28 komplexních smluv 2011 a zaplacení částky 4 202 760 738,- Kč,  
případně o určení neúčinnosti poskytnutého plnění a zaplacení částky 1 491 718 118,- Kč, která je vedena u Krajského soudu 
v Praze pod sp. zn. 33 ICm 244/2013. Vrchní soud v Praze rozhodl, že v části žaloby na zaplacení dotčených částek je k projednání 
a rozhodnutí příslušný Okresní soud v Hradci Králové, kterému byla věc postoupena a je zde vedena pod sp. zn. 15 C 391/2013.
b) Žaloba o určení neplatnosti právního úkonu, tj. o neplatnosti 32 komplexních smluv 2012+ a na zaplacení 2 153 665 618,40 Kč, 
případně o určení neplatnosti zápočtu ze dne 1. 10. 2012 a o zaplacení částky 61 319 008,60 Kč, případně o určení neúčinnosti 
smluv a plnění a zaplacení 2 153 665 618,40 Kč, která je vedena u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 33 ICm 245/2013. Vrchní 
soud v Praze rozhodl, že v části žaloby na zaplacení dotčených částek je k projednání a rozhodnutí příslušný Okresního soud 
v Hradci Králové, kterému byla věc postoupena a je zde vedena pod sp. zn. 14 C 440/2013.

Soudy mají v úmyslu nejprve řešit otázku určovacích žalob o platnosti, popř. neúčinnosti právních úkonů, resp. komplexních smluv 
2011 a 2012+. Teprve následně, pokud by dlužník a insolvenční správce byli v žalobách úspěšní, budou probíhat u Okresního soudu 
v Hradci Králové soudní řízení o případném vydání bezdůvodného obohacení a zaplacení až 6,3 mld. Kč. Soudní řízení byla na návrh 
obou účastníků z důvodu pokračujících jednání o mimosoudním řešení sporů přerušena. Jednáno je o uznání pohledávek LČR za 
dříví a zpětvzetí žalob uvedených ad a) a b) výše. Schůze věřitelů rámec takového smíru schválila dne 3. 4. 2018. 

Po odsouhlasení vedením LČR a jeho dozorčí radou byl insolvenčnímu správci a dlužníkovi předán návrh dohody o narovnání, 
na jejímž základě by mělo dojít ke zpětvzetí žaloby. Prefinální verze dohody o narovnání a jejích příloh byla koncem roku 2020 
předložena k vyjádření zakladateli. Soudem bylo počátkem roku 2020 rozhodnuto o přerušení řízení v souladu s návrhem 
insolvenční správkyně, k němuž se LČR připojily.

V návaznosti na rozhodnutí počnou běžet nové roční lhůty pro podání návrhu na pokračování v řízení.



L E S Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y ,  S .  P .  Výroční zpráva 2020

:110

LČR jsou dále dotčeny 30 žalobami na vyklizení a určení vlastnického práva k nemovitostem, které podali na Českou republiku 
členové rodu Liechtensteinů, jež uplatňují majetkové nároky po zůstavitelích rodu – historicky bývalých vlastnících majetku v České 
republice. Předmětné žaloby se týkají 377 katastrálních území, přičemž celkově se jedná o více než 10 600 parcel pozemků 
dle současného stavu katastru nemovitostí. Celková výměra žalobami dotčených pozemků činí přes 87 900 ha (přičemž u řady 
pozemků jsou předmětem žaloby pouze části pozemků odpovídající historicky původnímu katastrálnímu stavu majetku). 

Ústavní soud zamítl již čtyři ústavní stížnosti knížecího rodu Lichtenštejnů. Rozhodnutí jsou velice důležitá pro podepření současné 
argumentace soudů, že žaloby knížecího rodu nejsou oprávněné, neboť podle názoru Ústavního soudu není důvod měnit nic na 
jeho předchozím názoru, a to, že křivdy vzniklé před 25. 2. 1948 se neodčiňují a nemožnosti přezkoumat zákonnost konfiskačních 
aktů. Ústavní soud potvrdil příslušnost okresních soudů a konstatoval, že postup vrchního soudu byl řádně odůvodněn a jeho 
rozhodnutí bylo ústavně souladné a srozumitelné. Rozhodnutí nevybočilo z mezí ústavnosti a nedošlo k porušení ústavně 
zaručených práv nebo svobod. Dne 19. 8. 2020 podalo Lichtenštejnsko mezistátní žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva ve 
Štrasburku. V žalobě uvádí, že Česká republika porušila např. právo na spravedlivý proces, na soukromí a rodinný život, na ochranu 
majetku či zákaz diskriminace ve vztahu k lichtenštejnským občanům.

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (ZCR). LČR jsou povinnou osobou, která je povinna vydat podle ustanovení ZCR oprávněné osobě nemovitou věc 
ve vlastnictví státu, která náležela do původního majetku oprávněných osob a stala se předmětem majetkové křivdy, kterou utrpěla 
oprávněná osoba. Vydávání majetku probíhalo v letech 2013 až 2020 (viz část přílohy 5.1). V roce 2018 byla podepsaná poslední 
dohoda o vydání majetku. K 31. 12. 2020 LČR odmítnuly z důvodů pochybností uzavřít dohody na pozemky o celkové výměře 
27,7 tis. ha (účetní hodnota sporných pozemků je cca. 1,05 mld. Kč) a 58 staveb; konečné rozhodnutí o případném vydání těchto 
pozemků vydá správní orgán nebo soud.

Ekonomické dopady epidemie COVID-19 nemají do hospodaření LČR větší negativní dopad. Přesto má vedení LČR zpracováno 
několik scénářů možného vývoje výnosů a nákladů roku 2021 a na tyto reaguje jednáním o alternativách bankovního financování 
tak, aby byly zajištěny potřebné zdroje a likvidita v roce 2021 a letech následujících. Z vedených jednání LČR usuzují, že budou mít 
zajištěny potřebné zdroje i pro situaci méně příznivého vývoje tržeb z prodeje dřevní hmoty v roce 2021 a budou ve střednědobém 
horizontu ekonomicky stabilní. Vedení LČR bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky 
ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na LČR a její zaměstnance.

Vedení LČR zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na 
předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že LČR 
budou nadále schopny pokračovat ve své činnosti.

Kromě výše uvedených nebyly zjištěny další skutečnosti, které by mohly vyvolat významné budoucí potenciální ztráty, a nebyly 
na ně vytvořeny opravné položky nebo účetní rezerva. Stejně tak nebyly zjištěny další skutečnosti, které by mezi datem sestavení 
účetní závěrky a datem, ke kterému je sestavována, výrazně ovlivnily finanční, majetkovou a důchodovou situaci podniku.
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8. Informace o peněžních tocích (v tis. Kč)

Informace o peněžních tocích je zpracována dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Za peněžní prostředky se považují nejlikvidnější finanční 
prostředky, a to peníze v hotovosti a peněžní prostředky uložené na běžných bankovních účtech, tj. finanční majetek vykázaný 
v Rozvaze, v aktivech na řádku C.IV.

Označení Text 2020
P. Stav peněžních prostředků na začátku období 246 745

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  188 069
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 1 735 440
A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst. ceny prodaných st.aktiv apod. 843 015
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 1 205 756
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv - 246 720
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou inv. spol. a fondů) 0
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz. úroků, vyúčt. výnos. úrok -66 183
A.1.6. Případné opravy o ostatní nepeněžní operace -428 
A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 1 923 509
A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu a dlouhodobého fin. majetku 129 191
A.2.1. Změna stavu pohledávek a akt. čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti 233 459
A.2.2. Změna stavu závazků, dotací, pasiv. čas. rozl. a doh. položek z provozní činnosti 382 169
A.2.3. Změna stavu zásob -488 364
A.2.4. Změna stavu krátkodobého fin. majetku nespadajícího do peněžních prostředků 1 927
A.2.5. Změna stavu dlouhodobého finančního majetku 0
A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 2 052 700
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -1 467
A.4. Přijaté úroky 67 650 
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměr.daň za min.období -144 332
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými úč.případy - mimořádný výsl. hosp. 0
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0
A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1 974 551

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -739 254
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 276 475
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0
B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -462 779

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ
C.1. Dopady změn dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků 361 657
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -18 558
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu 0
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0
C.2.3. Další vklady společníků a akcionářů 0
C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -18 558
C.2.6. Převody finančních prostředků do státního rozpočtu 0
C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 343 099
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 1 854 871
R. Stav peněžních prostředků na konci období 2 101 616
S. Skutečný stav peněžních prostředků na konci období 2 101 616
R.-S. Rozdíl peněžních prostředků (výpočet - skutečnost) 0
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BK ......................................................................... buk
BO ......................................................................... borovice
BRP ....................................................................... bříza pýřitá

ČMKBK ............................................................... Českomoravská komoditní burza Kladno
ČSOP .................................................................... Český svaz ochránců přírody

DB ......................................................................... dub
DG ......................................................................... douglaska
DR ......................................................................... dozorčí rada
DBZ ...................................................................... dub zimní

ES .......................................................................... expediční sklad
EU .......................................................................... Evropská unie

FIR ......................................................................... Fond investičního rozvoje

GIS ........................................................................ geografické informační systémy
GrDS .................................................................... Grafický datový sklad

HB ......................................................................... hrazení bystřin
HLDS .................................................................... Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.
HÚL ...................................................................... hospodářské úpravy lesů

CHKO ................................................................... chráněná krajinná oblast

JD .......................................................................... jedle
JPRL ..................................................................... jednotka prostorového rozdělení lesa

KŘ.......................................................................... krajské ředitelství
KN ......................................................................... katastr nemovitostí

LC .......................................................................... lesní cesta
LČR ....................................................................... Lesy České republiky, s. p.
Lesy ČR .............................................................. Lesy České republiky, s. p.
LHC ....................................................................... lesní hospodářský celek
LHE ....................................................................... lesní hospodářská evidence
LHP ....................................................................... lesní hospodářské plány
LS .......................................................................... lesní správa
LTM ...................................................................... lesnicko-technické meliorace
LVS ........................................................................ lesní vegetační stupeň
LZ .......................................................................... lesní závod

Výklad pojmů a zkratek
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MD........................................................................ modřín
MVN .................................................................... malé vodní ndárže
MZD ..................................................................... meliorační a zpevňující dřeviny
MZe ..................................................................... Ministerstvo zemědělství
MŽP ..................................................................... Ministerstvo životního prostředí

NPR ...................................................................... Národní přírodní rezervace

OLH....................................................................... odborný lesní hospodář
OM ........................................................................ odvozní místo
OPŠ ....................................................................... odstranění povodňové škody
OVS ...................................................................... obchodní veřejná soutěž

P ............................................................................. při pni
PEFC .....................................................................  Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
PLO ....................................................................... pěstební lesní oblast
PPO....................................................................... protipovodňová opatření
PR .......................................................................... přírodní rezervace
PŠ .......................................................................... povodňová škoda
PUPFL .................................................................. pozemky určené k plnění funkcí lesů

RŘS ....................................................................... revitalizace říčních systémů
Ř LČR ................................................................... Ředitelství Lesy České republiky, s. p.

SLT ........................................................................ soubor lesních typů
SM ........................................................................ smrk
ST .......................................................................... Správa toků
SZ .......................................................................... Semenářský závod

ÚHÚL ................................................................... Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚOHS ................................................................... Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
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