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Úvodní slovo předsedy představenstva akciové společnosti

Vážení přátelé,

převzal jsem funkci předsedy představenstva společnosti Lesy města 
Brna, a. s. v prosinci 2010, v roce, kdy se do hospodaření společnosti 
promítla větrná kalamita z 12. června 2010 - mimořádně nepříznivě ve 
škodách na lesním porostu, mimořádně příznivě v hospodářském výsledku 
společnosti. Při této větrné kalamitě vzniklo přes 70 ha holin v lesních 
porostech, na jejich zalesnění bude muset společnost vytvořit maximální 
možnou rezervu z prodeje kalamitního dřeva na pěstební činnost.

Na druhé straně se vedení a zaměstnancům společnosti podařilo včasným 
a operativním zásahem v postižených lesích dosáhnout velmi vysokého 
zpeněžení kalamitního dřeva a mimořádně dobrého hospodářského výsledku.

V letošním roce bychom se chtěli zaměřit na další omezování množství 
chemických látek při pěstební činnosti, opravu a údržbu lesních cest 
a dosažení dobrého hospodářského výsledku. V neposlední řadě bychom chtěli 
zvýšit přehled občanů města Brna o funkci společnosti dalšími propagačními 
akcemi u příležitosti „Mezinárodního roku lesů“, kterým byl Organizací 
spojených národů vyhlášen rok 2011. Přáli bychom si, aby se společnost Lesy 
města Brna, a. s. dostala do povědomí návštěvníků brněnských lesů jako 
zodpovědný a kompetentní správce městského lesního majetku.

Jsem přesvědčen o tom, že se nám to společně s vedením města Brna, vedením a zaměstnanci společnosti Lesy 
města Brna, a. s. podaří.

Ludvík Kadlec

předseda představenstva
společnosti Lesy města Brna, a. s.
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Úvodní slovo ředitele akciové společnosti

Vážení přátelé lesa a přírody, vážení obchodní partneři.

Rok 2010 znamenal pro Lesy města Brna, a. s. velkou zkoušku, která 
prověřila naši společnost ve všech oblastech naší odborné činnosti. Téměř 
do poloviny června společnost hospodařila zcela v souladu se stanoveným 
plánem na rok 2010. Změny provedené uvnitř společnosti v posledních 
třech letech pomohly k jejímu nastartování i v období hospodářské krize, 
o čemž výrazně vypovídá nejlepší průběžný pololetní hospodářský výsledek 
za poslední roky ve výši cca 11 mil. Kč. 

Zlom v plánovaném hospodaření nastal 12. června 2010, kdy se nad 
územím brněnských městských lesů v oblasti lesní správy Lipůvka přehnala 
jen několik minut trvající větrná smršť nebývalé síly, která neměla dle 
dostupných historických pramenů obdoby. Jen díky okamžitému nasazení 
nejmodernější lesnické techniky a enormnímu úsilí všech zaměstnanců naší 
společnosti se nám podařilo dřevní hmotu z poškozených lesních porostů 
zpracovat ve velice krátké době. Zpracované dříví jsme velmi dobře 
zobchodovali. O tom vedle konečného ročního hospodářského výsledku ve 
výši cca 63,5 mil. Kč svědčí i historicky nejvyšší průměrné zpeněžení 1 503 
Kč za m3 prodaného surového dříví z odvozního místa (tj. o 25 % více než 
v roce 2009). Díky tomu můžeme mimořádně přispět do rozpočtu města 
Brna částkou téměř 12 mil. Kč.

Vlivem větrné kalamity došlo v roce 2010 k 90% navýšení těžby na 91,4 tis. m3 oproti průměrnému ročnímu etátu 
48 tis. m3. Dřevní hmota z kalamity o objemu 63 tis. m3 představovala 70 % z celkového množství těžeb. Tato 
skutečnost bude silně omezovat těžební možnosti v roce 2011, kdy končí platnost stávajícího lesního hospodářského 
plánu. V roce 2011 bude rovněž nutné vytěžit poměrně značný objem dříví z výchovných zásahů v mladých lesních 
porostech, v nichž není tak vysoké zpeněžení. 

Výše skutečně vynaložených nákladů na pěstební činnost v roce 2010 činila 8,2 mil. Kč, oproti plánovaným 7,5 
mil. Kč. Toto navýšení bylo spojeno s likvidací následků větrné kalamity, zejména přípravou kalamitních ploch 
pro jarní zalesnění půdními frézami. Při červnové větrné kalamitě vzniklo přes 70 ha holin v převážně smrkových 
porostech. Společnost z výsledku hospodaření v roce 2010 vytvoří rezervu na pěstební činnost ve výši 44 mil. Kč 
pro následující léta, protože bude nutné vzniklé holiny zalesnit a nově vzniklé lesní kultury následně zajistit. I při 
těchto nepříznivých klimatických událostech překročil podíl přirozené obnovy lesa v roce 2010 56 % z celkového 
prvního zalesnění.  V rámci přírodě blízkého hospodaření jsme nadále pokračovali v trendu snižování použití 
chemických přípravků při ochraně lesních porostů.

V listopadu roku 2010 jsme v brněnských městských lesích dokončili projekt vybudování čtyř naučných stezek 
včetně mnoha rekreačních prvků a lesních studánek v hodnotě 2,5 mil. Kč. Jejich slavnostní otevření se uskuteční 
v roce 2011 u příležitosti „Mezinárodního roku lesů“ vyhlášeného OSN. Těmito aktivitami přibližujeme brněnské 
lesy a možnosti jejich využití široké veřejnosti. Pro děti a mládež zajišťujeme praktickou výuku lesní pedagogiky.  

V roce 2010 jsme vynaložili na investice a opravy majetku společnosti téměř 17 mil. Kč. Provedli jsme opravu 
22,17 km lesních odvozních cest ve výši 5,85 mil. Kč. Mezi výrazné stavební akce patřila rekonstrukce lipůvecké 
hájenky za  2,26 mil. Kč.  Další významnou investicí byla stavba nového oborního plotu v oboře Holedná za cca 
2 mil. Kč. 
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V průběhu roku 2010 proběhla u naší společnosti celá řada vnějších kontrol i auditů. V jejich závěrech nebyl 
shledán žádný nesoulad s platnými právními normami a předpisy. 

S potěšením mohu konstatovat, že finanční zdraví společnosti je více než dobré. Máme dostatečné množství 
finančních prostředků pro krytí případných rizik vyplývajících z nestability v lesnicko - dřevařském sektoru a pro 
zpracování následků větrné kalamity. I v této nejisté době se nám úspěšně daří naplňovat naše poslání starat se 
o svěřený majetek s péčí řádného lesního hospodáře.

Závěrem chci poděkovat všem zástupcům statutárního města Brna, kteří nám v roce 2010 pomáhali realizovat 
naše plány a záměry. Za stávající výborný stav hospodaření společnosti patří velké poděkování i všem jejím 
zaměstnancům. 

 

Ing. Jiří Neshyba

ředitel společnosti
Lesy města Brna, a. s.
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Profil společnosti

Hlavní oblasti činnosti 

 Odborná správa a rozvoj lesního majetku statutárního města Brna a některých okolních obcí

 Plnění veřejně prospěšných služeb v rekreačních a revitalizovaných oblastech statutárního města Brna

 Pěstební činnost, těžba, zpracování, výkup a obchod surovým dřívím 

 Dřevařská výroba, prodej řeziva, dřevěných palisád, výrobků zahradního a parkového programu, impregnace  
 dřeva

 Produkce a distribuce biopaliva - energetické štěpky

 Výroba a prodej palivového a krbového dříví

 Lesní a okrasné školkařství

 Služby v lesnictví

 Specializovaná nákladní autodoprava

 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, údržba veřejné zeleně

 Myslivost v režijních honitbách a oboře pro spárkatou zvěř „Holedná“

 Péče o lesy v pramenné oblasti u obcí Banín a Březová nad Svitavou, kde se nacházejí zdroje pitné  
 vody pro Brno a okolí

 Správa drobných vodních toků na území statutárního města Brna

 Lesní pedagogika

Náležitosti výroční zprávy ve smyslu § 21 zákona č. 563/91 Sb. jsou uvedeny v příloze účetní závěrky, jež je  
součástí této výroční zprávy.

Společnost byla založena za účelem správy a rozvoje majetku statutárního města Brna, podnikání s ním, 
plnění veřejně prospěšných služeb a má zejména obecně prospěšné poslání. Tento účel spočívá v udržování 
a zlepšování stavu městských lesů, v trvalém zajištění vyrovnanosti lesní produkce se zaměřením na přírodě blízké 
hospodaření, v trvalém zajišťování rozvoje obnovitelných produktů lesa a jiných užitků z hospodaření pro současné 
i budoucí generace.
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Hlavní ukazatele lesní výroby
Pěstební činnost 

Naším prioritním cílem je již od roku 2008 snížení vysokých nákladů na pěstební činnost z předchozích let. Vlivem 
odstraňování následků červnové větrné kalamity došlo v roce 2010 k navýšení plánovaných nákladů na pěstební 
činnost ze 7,5 mil. Kč  na skutečných 8,2 mil. Kč. I přes tento nárůst však průměrné náklady na 1 hektar lesa 
v pěstební činnosti klesly z 1 301 Kč v roce 2009 na 1 020 Kč v roce 2010. Kvalita péče o mladé lesní porosty však 
byla zachována. Výraznou část těchto zvýšených nákladů jsme vynaložili na přípravu vzniklých kalamitních holin 
půdními frézami pro jarní zalesnění v roce 2011.

I v roce 2010 jsme zachovali trend vysokého odstřelu spárkaté zvěře, která vede k redukci jejich zvýšených stavů. 
Toto opatření by se mělo projevit velmi pozitivně na stavu především mladých lesních porostů v nejbližších letech. 
Ochrana mladých lesních porostů proti škodám zvěří tvoří i nadále nezanedbatelnou částku z celkové výše nákladů 
na pěstební činnost. V roce 2009 tvořily náklady na ochranu proti škodám zvěří 274 Kč/ha a v roce 2010 194 Kč/ha.

Z výsledku hospodaření společnosti roku 2010 bude vytvořena rezerva na pěstební činnost pro následující období 
ve výši 44 mil. Kč, která bude použita na zalesnění kalamitních holin a zajištění nově vzniklých lesních kultur. 
Zmíněné kalamitní holiny, vzniklé převážně ve smrkových monokulturách silně napadených dřevokaznými houbami 
(zejména václavkou), přeměníme ve stabilní listnaté a smíšené lesy. Zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin 
na těchto exponovaných plochách bude přesahovat 80 % a zajistí stabilitu budoucích porostů.
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Náklady pěstební činnosti (v tis. Kč)
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Vývoj obnovy lesa od počátku platnosti lesního hospodářského plánu (v ha)

rok počáteční stav 
holin

přírůstek holin 
těžbou

přírůstek holin 
majetkově a SSL

úbytek holin
umělá sadba

úbytek holin
přirozená obnova

úbytek holin
celkem

% přirozené 
obnovy

2002 62,41 39,91  43,60 8,15 51,75 16

2003 50,57 66,31 2,78 45,57 16,56 62,13 27

2004 57,53 50,82 0,54 43,57 10,55 54,12 19

2005 54,77 76,09 0,40 52,77 5,77 58,54 10

2006 72,72 61,52 0,14 55,25 2,01 57,26 4

2007 77,12 36,53  67,60 11,08 78,68 14

2008 34,97 34,66 0,10 30,32 5,41 35,73 15

2009 34,00 26,33  34,67 24,56 59,23 41

2010 1,10 92,08  10,31 12,99 23,30 56

2011 69,88       

suma 484,25 3,96 383,66 97,08 480,74 20
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Celková spotřeba sazenic (v tis. ks)
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Těžební činnost

Od roku 2008 upřednostňujeme při obnově lesa maloplošný a podrostní způsob hospodaření. V letech 2009 - 2010 
se nám podařilo tímto způsobem podpořit a následně vykázat téměř 37 ha obnovených mýtních porostů s využitím 
přirozeného zmlazení. Tento způsob umísťování těžeb a odklon od holosečného způsobu hospodaření nám umožnil 
zlepšit stav mladých lesních porostů do 10 let věku. Na počátku roku 2010 byl v brněnských městských lesích pouze 
1 ha nezalesněných holin vzniklých z mýtních úmyslných těžeb. 

V červnu roku 2010 zasáhla brněnské lesy již zmíněná větrná kalamita. Bylo zasaženo území o výměře cca 
2 500 ha. Z tohoto důvodu došlo k  nárůstu celkové výše těžby na 91,4 tis. m3. Jedná se téměř o 100% navýšení 
maximální průměrné roční těžby, která je dle Lesního hospodářského plánu stanovena na 48 420 m3 dříví. 
K rychlosti zpracování kalamity pomohlo okamžité nasazení harvestorových uzlů a okamžitý prodej dříví z lokality 
„odvozní místo“. Touto efektivní technologií zpracování kalamity se minimalizovalo znehodnocení dřevní hmoty 
v nepříznivém letním období a dříví se nám podařilo velmi dobře zobchodovat. Přes zvýšené technologické nároky 
při zpracování kalamitní hmoty se nám podařilo snížit průměrné náklady na výrobu hotového sortimentu na 
odvozním místě na 313 Kč/m3 oproti 348 Kč/m3 v roce 2009.

Výše uvedená skutečnost výrazně omezila naše těžební možnosti pro rok 2011 na maximální výši 31 780 m3 dříví. 
Toto množství bude prvořadě využito ke splnění závazných ukazatelů Lesního hospodářského plánu (2002 – 2011) 
tj. výchovné zásahy v porostech do 40 let věku. Zbývající množství bude zahrnovat případné nahodilé těžby. 
Decenální předpis výchovných zásahů v mladých lesních porostech do 40 let věku dle LHP činí 1 986 ha. V roce 2011 
nám zbývá ke splnění výše uvedeného decenálního plánu provést výchovné zásahy ve výši 209 ha. I nadále zůstává 
naší hlavní prioritou co nejvyšší procento obměny mýtních porostů využitím přirozené obnovy.
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Celková výše těžeb 2002 - 2011 (v m3)

Zavedením manipulace dříví na lokalitě „odvozní místo“ přímo v lesních porostech (namísto manipulace na 
manipulačně expedičním skladu v Rájci-Jestřebí, dále jen MES) se nám podařilo výrazně snížit náklady na odvoz 
dříví na 88 Kč/m3. V roce 2007 činily tyto náklady 191 Kč/m3. Došlo tedy k velké úspoře finančních prostředků 
díky odstranění neefektivních převozů surového dříví z lesa na MES. Činnost a výrobu na MES, kde se v minulosti 
manipulovalo téměř veškeré dříví v podobě surových kmenů z lesa, se nám daří zajišťovat z výkupů dříví od cizích 
dodavatelů. I přes snížený celkový objem zmanipulovaného dříví na tomto středisku držíme vysoký standard výroby 
našeho stěžejního výrobku - frézovaných palisád. 

Velmi pozitivní je skutečnost, že i přes velký objem zpracované živelné nahodilé těžby zůstává přítomnost kůrovce 
v brněnských lesích na minimálních stavech.
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Extrémně silná bouře, provázená vichřicí o síle orkánu, způsobila na lesních porostech v majetku statutárního 
města Brna největší škody v celé jejich historii.

Dne 12. 6. 2010 ve večerních hodinách udeřila na brněnské 
lesy v oblasti lesní správy Lipůvka prudká letní bouře, 
která způsobila dosud těžko vyčíslitelné škody na lesních 
porostech mezi obcemi Lipůvka – Šebrov – Sv. Kateřina – 
Olešná – Hořice – Dolní Lhota – Milonice a Lažany.  Ničivá 
síla vichřice byla v intenzitě síly větru a množství srážek. 
Hodnoty těchto veličin se nám nepodařilo zjistit, protože 
hydrometeorologický ústav nemá v nejbližším okolí měřící 
stanici. Podle očitých svědků se jednalo o „apokalypsu“, 
kdy stromy padaly a létaly vzduchem při poryvech větru 
s hustým deštěm.

Ihned první pracovní den po kalamitě vyhlásilo vedení 
Lesů města Brna, a. s. v důsledku větrné kalamity zákaz 
vstupu do lesů. U všech vstupů do lesních porostů byla 
umístěna upozornění: „Výstraha, větrná kalamita, 
nebezpečí úrazu“ a tabule zákazu vstupu do lesních 
porostů v souladu s § 20/1i lesního zákona č. 289/95 Sb. 
Současně byla podána informační zpráva všem dotčeným 
obecním úřadům a regionálním médiím. Příslušnou státní 
správou lesů byl na základě žádostí postižených vlastníků 
vyhlášen zákaz vstupu na dotčená katastrální území ode 
dne 16. 6. 2010 (§ 19/3 cit. zákona). I přes tato opatření 
muselo být  mnoho neukázněných zvědavců, houbařů nebo 
i cyklistů neustále vykazováno z těchto nebezpečných 
lokalit a ztěžovalo tím práci lesnímu personálu.

Větrná kalamita v roce 2010

 Oblast zasažená větrnou kalamitou
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Vichřicí o síle orkánu byly zasaženy porosty ve stáří od 30 - 150 let věku,  ale došlo také k poškození velkého 
množství lesních staveb. Bylo zničeno nebo vyvráceno velké množství oplocenek, krmelců, posedů a značné 
škody vznikly na řadě lesních cest. Zničeny byly i rozpracované porosty s přirozenou obnovou a vytvořením 
desítek hektarů holin je i tento způsob obnovy porostu na další roky v těchto lokalitách vyloučen. Celková výše 
zpracované kalamitní těžby k 31. 12. 2010 činila 63 tis. m3 dříví. Plocha zasaženého území činí asi 2 500 ha 
porostů na lesní správě Lipůvka a okrajově i lesní správě Brno. V žádných nám známých a dostupných historických 
pramenech není zmínka o větrné kalamitě takového rozsahu, která by způsobila takové mimořádně velké škody 
na historickém lesním majetku statutárního města Brna. 

 Druhová skladba porostů v postižené lokalitě je tvořena nejen smrkovými monokulturami, které se jeví 
dlouhodobě jako velmi nevhodné a nestabilní zejména z důvodu velkého napadení václavkou a je naplánována 
jejich postupná přestavba na stabilnější porosty, ale na lokalitě se vyskytují i bukové porosty, které byly 
rozlámány a vyvráceny obdobně jako smrkové monokultury.

V průběhu prvního týdne po kalamitě se naší společnosti podařilo zajistit dostatečné množství těžebních i odvozních 
kapacit a zajistit prodej předpokládaného množství těženého dříví. O rychlosti zpracování svědčí skutečnost, že 
za první měsíc a půl po větrné kalamitě se nám podařilo zpracovat 40 tis. m3 dříví. Na kalamitě pracovalo již pár 
dnů po jejím vzniku 7 harvestorových uzlů a 12 komplexních čet. Současně s napadajícími sortimenty vhodnými 
pro prodej jsme vyváželi z kalamitních ploch i klest a těžební zbytky, které jsme následně štěpkovali. Přednostně 
byla vyrobená štěpka dodávána do provozovny brněnské teplárny na ulici Teyschlova, kde slouží jako biomasa pro 
výrobu tepla do městské části Brno–Bystrc.
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Velmi pozitivní v této situaci je skutečnost, že díky změně ve způsobu umisťování těžeb z pohledu maximální 
podpory přirozené obnovy lesa v posledních třech letech nebyl na začátku roku 2010 na brněnském lesním 
majetku ani jeden hektar holoseče vzniklé z úmyslné těžby určený pro umělou výsadbu. Tato nová strategie 
společnosti spočívá v přednostním umísťování těžebních zásahů z pohledu podpory přirozené obnovy lesa. 
Vzniklá kalamita vytvořila zhruba takové množství holin, které bylo běžné při holosečném způsobu hospodaření 
v dřívějších letech. Z toho vyplývá, že bude možné bez větších problémů zajistit i kapacity na jejich zalesnění. 

Vzniklé situaci bylo přizpůsobeno hospodaření na zbylých dvou lesních správách tak, aby do kalamity mohl 
být zapojen i ostatní lesní personál. Rychlé zpracování větrné kalamity takového rozsahu v těchto letních 
měsících je nutné nejen z důvodu možného rychlého znehodnocení vyrobených sortimentů dříví vlivem 
teplého a deštivého letního počasí, ale i v důsledku zabránění vzniku hrozícího nebezpečí kůrovcové kalamity. 
To vše je však jen malou částí náročné práce, kdy v následných letech bude zapotřebí vytvořit ze zničených 
porostů opět nový, stabilní a zdravý les. Naše společnost založí na kalamitních plochách smíšené porosty, 
které budou tvořit převážně meliorační a zpevňující dřeviny. Smrk na těchto lokalitách bude uvažován pouze 
jako podpůrná dřevina. 
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Za enormní úsilí vynaložené při zpracování větrné kalamity takového rozsahu patří všem zaměstnancům velké 
poděkování.  
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Mimoprodukční funkce lesa
Rekreační funkce lesa jako jedna z mimoprodukčních funkcí lesa je jedním z hlavních měřítek hodnocení kvality 

lesa pro obyvatele velkých měst a my jako společnost zřízená městem jsme si této skutečnosti plně vědomi. Od 
roku 2008 vyvíjíme velké úsilí na označení brněnského lesního majetku a vytvoření zázemí pro trávení volného času 
v lese. Zaměřili jsme se na obnovu studánek, retenčních nádrží a vybudování naučných stezek, včetně umisťování 
rekreačních prvků. Těmito prvky se snažíme krajinu oživit a vytvořit v ní různé cíle procházek a zastavení pro 
všechny věkové skupiny obyvatel.

Naše snažení vyvrcholilo v roce 2010 realizací projektu „Posílení rekreačního potenciálu příměstských lesů 
Brněnské aglomerace“, na který jsme dostali dotační příspěvek ze Státního zemědělského intervenčního fondu. 
V rámci tohoto projektu byly vybudovány čtyři naučné stezky a umístěno několik desítek informačních tabulí 
včetně rekreačních prvků. Velkým zpestřením pro trávení volného času v lesním prostředí jsou i lesní altány, které 
jsme realizovali z vlastních prostředků nad rámec tohoto projektu.  

Naučné stezky jsou situovány na všech třech lesních správách. Naučné tabule mají sloužit k přiblížení života 
v lese, seznámit širokou veřejnost s naší prací a informovat o různých zajímavostech brněnských lesů. 

Vybudované naučné stezky:
 „Deblínská“ 6 naučných tabulí, výchozí bod je nedaleko deblínského rybníka nebo v blízkosti parkoviště  

  u silnice Deblín – Svatoslav.

 „Brněnská“ 9 naučných tabulí, výchozí bod v Brně–Štýřicích, dále v trase cyklostezky podél řeky Svratky až  
  na Kamenný vrch, dostupná MHD z několika směrů. 

 „Lipůvecká“ 9 naučných tabulí, výchozí bod je z obce Hořice (Blanensko).

 „Holedná“ 7 naučných tabulí, obora Holedná – lesní komplex v intravilánu města Brna je obklopen sídlišti  
  městských částí Jundrov, Kohoutovice a Bystrc, dostupná MHD z několika směrů. 
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Dle předloženého projektu jsme také zbudovali dvě zcela nové studánky na lesní správě Deblín – studánku U 
sovy a Fořtovu studánku. Z vlastních prostředků společnosti jsme dále v brněnských lesích zrekonstruovali dalších 
pět studánek. Jedná se o tyto studánky: studánka U širokého proudu, studánka pod Pasníkem, studánka U lavek, 
Hančina studánka a studánka V pařízkách. 

V roce 2011 se pokusíme v publikaci nazvané „Za krásami brněnských lesů“ přiblížit návštěvníkům lesa 
nejzajímavější místa v městských lesích. Naše společnost chce v tomto nastaveném směru pokračovat, rozšiřovat 
informovanost návštěvníků lesa a zatraktivňovat zajímavé lokality.  
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Lesní pedagogika
Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání dětí, mládeže, ale i dospělých a seniorů. Zábavnou formou 

pomocí her poskytuje informace o lese, o vztazích a procesech v lese probíhajících. Aktivity lesní pedagogiky 
jsou založeny na smyslovém prožitku nejlépe přímo v prostředí lesa a na bezprostředním kontaktu s přírodou.  
Každý jednotlivec si vlastním objevováním, zkoumáním a tvořením rozšiřuje vědomosti nabyté ve škole, získává 
nové znalosti, dovednosti a postoje. Tyto aktivity zprostředkuje lesní pedagog – lesník s pedagogickými znalostmi 
a zkušenostmi.
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Akce pro mládež
Společnost Lesy města Brna, a. s.  uspořádala dne 11. června 2010 „Den dětí“ věnovaný žákům čtvrtých a 

pátých tříd. Z oslovených základních škol se přihlásila Základní škola v Brně–Medlánkách se svými 75 žáky. Tato 
akce se uskutečnila za nádherného letního počasí v bývalém vojenském areálu Explosie v Brně-Řečkovicích. Jejím 
smyslem bylo prostřednictvím lesní pedagogiky seznámit děti s lesním prostředím a lidmi, kteří o les pečují. První 
polovinu dne strávily děti na lesní stezce, kde na ně čekalo deset stanovišť se záludnými úkoly. V druhé polovině 
dne shlédli děti dovednosti sokolníka a práci dřevorubce s motorovou pilou. Tři nejlepší družstva převzala z rukou 
pana ředitele diplom. Každý účastník si na památku odnesl dřevěnou „medaili“ a malou odměnu. V červnu 2010 
dále proběhly na lesní správě Deblín tři výukové programy lesní pedagogiky, kterých se zúčastnilo celkem 71 žáků 
1. - 7. tříd ze Základní školy Deblín.

V první polovině roku se náš lesní pedagog zapojil do projektu „Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol 
v úctě k přírodě“, který připravila Nadace dřevo pro život. V říjnu 2010 se dále zúčastnil semináře s názvem „Jak 
být kreativním a technicky zdatným lesním pedagogem“ pořádaného Ústavem zemědělské ekonomiky a informací.

Zvyšující se nároky veřejnosti na les a jeho užívání vedou k potřebě komunikace s veřejností. Naším zájmem je 
přiblížit lidem prostředí lesa se všemi jeho funkcemi, prohloubit u nich zájem o les a o dřevo jako obnovitelnou 
surovinu, zlepšit vztah moderní společnosti k lesu a přírodě vůbec. Snažíme se objasnit veřejnosti význam 
hospodaření v lese, aby lépe porozuměla práci lesníků.  

V dubnu 2010 se naše společnost prezentovala v rámci akce „Hon na velikonoční vajíčka“ v Brně–Pisárkách 
pořádané lanovým centrem „JunglePark“. V průběhu akce na děti čekaly soutěže s lesní a přírodovědnou tématikou. 
Společnost věnovala  i hlavní cenu „honu“ –  králíčka s klecí a celou pečovatelskou výbavou.

Odborné exkurze
Zaměstnanci naší společnosti již tradičně spolupracují s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity 

v rámci hlavních cvičení odborných předmětů. V dubnu a květnu proběhla v Lesních školkách Svinošice hlavní 
cvičení z předmětu Zakládání lesa, kterých se zúčastnilo celkem 100 studentů. V oboře Holedná se uskutečnila 
hlavní cvičení z Myslivosti a Pěstování lesa za účasti 80 studentů.

Lesní školky Svinošice a oboru Holednou si v roce 2010 prohlédlo i několik zahraničních návštěvníků z ruské části 
pohoří Altaj.
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Obora Holedná
Mezi brněnskými sídlišti Jundrov, Kohoutovice a Bystrc se nachází obora Holedná. Jedná se o účelové myslivecké 

zařízení o celkové výměře 330 ha, které slouží k obornímu chovu dančí, mufloní a černé zvěře. Jedinečnost 
tohoto zařízení spočívá v umístění téměř uprostřed města Brna. Zejména děti z velkých měst nemají tolik 
příležitostí vidět na vlastní oči lesní zvěř, ale v Brně mohou zvěř pozorovat denně. Součástí obory je i malá 
obůrka s divočáky a několik jezírek. Oborou vede značená naučná stezka s informacemi o chované zvěři. 
Odpočinkové altány i posezení slouží k relaxaci obyvatel z blízkého i vzdálenějšího okolí. Hlavní zpevněné cesty 
umožňují i kondiční sportovní vyžití.

Obora Holedná byla uznána v roce 1993 rozhodnutím Magistrátu města Brna pro tehdejší státní podnik Zeleň 
města Brna, který hospodařil s pozemky a lesními porosty ve vlastnictví České republiky. 

V červenci roku 1996 byla tehdejším odborem veřejných služeb vyzvána naše společnost, aby zpracovala návrh na 
možnosti využití oblasti Holedné tak, aby byly skloubeny zájmy mysliveckého hospodaření s rekreačním významem 
tohoto území. Společnost se ujala mysliveckého hospodaření v oboře za stavu, kdy byly nevyjasněné majetkové 
poměry v dané oblasti, skutečné stavy zvěře byly vysoko nad stavy normovanými, myslivecká zařízení byla 
značně opotřebovaná a oplocení obory tvořilo z 50 % zchátralé oplocení zahrádek a řeka Svratka. Vlivem těchto 
skutečností docházelo k častým únikům zvěře mimo oboru - do zahrádkářských kolonií i do přilehlých městských 
částí. V zahrádkách zvěř působila značné škody na zemědělských plodinách, v městských částech pak docházelo 
ke kolizím zvěře s dopravními prostředky. 

Za dobu našeho hospodaření od roku 1996 jsme zvýšeným odstřelem dosáhli podstatného snížení neúnosných stavů 
oborní zvěře. V posledních letech jsme postupně vybudovali nová krmná zařízení, provedli jsme nové oplocení 
obůrky pro černou zvěř, vyčistili rybníčky a napajedla. V neposlední řadě došlo ke kompletní rekonstrukci oplocení 
obory kvalitním oborním plotem. K podpoře rekreační funkce lesa v této oblasti jsme instalovali dva altánky, 
opravili a vyměnili lavičky a na nejvíce navštěvovaných místech zabudovali odpadkové koše. Tato naše činnost se 
setkala s kladným ohlasem u návštěvníků obory.
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V blízké budoucnosti bychom chtěli dořešit směnu lesních pozemků s Lesy ČR, s.p., rozšířit stávající naučnou 
stezku a postupnou úpravou lesních cest a pravidelnou údržbou rekreačních zařízení přispět k dalšímu posílení 
rekreačního potenciálu této cenné lokality.
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Certifikace systémů řízení
Lesy města Brna, a. s. je držitelem několika  významných certifikátů, jimiž deklaruje, že hospodaří na svěřeném 

majetku a produkuje výrobky a služby v souladu s přísnými kriterii mezinárodních a harmonizovaných národních norem:

PEFC (Pan European Forest Certifikation Council) – hospodaření v lesích odpovídá 
požadavkům certifikačních kriterií definovaných v dokumentech Českého systému 
certifikace lesů, 

proces ověřování spotřebitelského řetězce dřeva (C-o-C) je v souladu s požadavky 
normy CFCS 1004:2006 revize 3, 

systém managementu jakosti ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009,



22

máte k nám blízko...

23

V roce 2010 proběhl dozorový audit systémů managementu jakosti QMS a ověřování spotřebitelského řetězce dřeva 
(C-O-C). Renomovaná certifikační společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, s.r.o. ve výsledcích dozorového 
auditu vyzdvihla průběžné zlepšování systému managementu kvality.

výrobková certifikace Technickým a zkušebním ústavem stavebním výrobku „Řezivo - 
konstrukční dřevo obdélníkového průřezu - typ: fošny, prkna, hranoly, trámy, lišty, latě“ 
proces výroby a vlastnosti výrobku jsou ve shodě s požadavky normy EN 14081-1:2006,

výrobková certifikace Technickým a zkušebním ústavem stavebním výrobku „Dřevo na 
stavební konstrukce - typ: frézované palisády středové a mimostředové“ proces výroby 
a vlastnosti výrobku jsou ve shodě s požadavky normy ČSN 73 2824-1,

výrobková certifikace TÜV SÜD Czech výrobku „Sestava kombi jednoduchá, Sestava pro 
dvě houpačky a Sestava „kombi“ pro houpačku a skluzavku“ proces výroby a vlastnosti 
výrobku jsou ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1176-3:2009, ČSN 
EN 1176-7:2009.
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Organizační struktura společnosti Lesy města Brna, a. s.  
(stav platný k 31. 12. 2010)

JEDINÝ AKCIONÁŘ
statutární město Brno 100 %

VALNÁ HROMADA 

PŘEDSTAVENSTVO

ŘEDITEL a.s. 

DOZORČÍ RADA

asistentka ředitele,
podatelna, pokladna,
evidence faktur, archiv

referentka,
lesní pedagogika

VÝROBNÍ A OBCHODNÍ ODDĚLENÍ 

vedoucí, zástupce ředitele

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 
 

vedoucí

majetko-
právní

agenda

správce 
informačního

systému,
propagace

LS Lipůvka
vedoucí

LS Brno
vedoucí

LS Deblín
vedoucí

Lesní
školky

vedoucí

Pila Bystrc
vedoucí  

MES Rájec
vedoucí  

technik

lesnický
úsek č.1

lesnický
úsek č.2

lesnický
úsek č.3

lesnický
úsek č.4

technik

lesnický
úsek č.1

lesnický
úsek č.2

lesnický
úsek č.3

lesnický
úsek č.4

rekreace
mistr

technik

lesnický
úsek č.1

lesnický
úsek č.2

lesnický
úsek č.3

lesnický
úsek č.4

technik technik

fakturace

středisko
dopravy  
a služeb, 

BOZP

všeobecná
účtárna,
likvidace

faktur

mzdová
účtárna  

a personalistka,
PaM
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Výkaz zisku a ztráty 2006 - 2010 (v tis. Kč)

Označení Název 2006 2007 2008 2009 2010

I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0

+ Obchodní marže 0 0 0 0 0

II. Výkony 98 356 111 406 95 153 86 306 172 670

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 96 341 107 046 91 768 83 533 170 651

II. 2. Změna stavu zásob z vlastní činnosti 1 937 4 315 3 337 2 658 1 865

II. 3. Aktivace 78 45 48 115 154

B. Výkonová spotřeba 54 536 68 622 55 431 47 523 75 835

B.1. Spotřeba materiálu a energie 18 225 20 391 18 192 15 583 17 732

B.2. Služby 36 311 48 231 37 239 31 940 58 103

+ Přidaná hodnota 43 820 42 784 39 722 38 783 96 835

C. Osobní náklady 33 611 36 314 35 877 31 590 34 495

C.1. Mzdové náklady 23 603 25 544 25 191 22 562 24 634

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 700 810 792 769 804

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8 309 8 968 8 946 7 376 8 228

C.4. Sociální náklady 999 992 948 883 829

D. Daně a poplatky 262 228 209 244 239

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8 873 9 311 10 117 9 828 9 811

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 346 1 359 2 633 752 140

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 230 629 2 136 336 2

III.2. Tržby z prodeje  materiálu 116 730 497 416 138

F. Zůstatková cena prodaného dlohodobého majetku a materiálu 106 1 529 1 656 462 88

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 50 549 1 323 182 0

F.2. Prodaný materiál 56 980 333 280 88

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 2 449 1 293 826 127 40 100

IV. Ostatní provozní výnosy 7 895 10 592 10 900 8 185 8 901

H. Ostatní provozní náklady 3 505 3 921 3 512 3 289 3 883

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 3 255 2 139 1 058 2 180 17 270

VI. Tržby z prodeje cenných papírů 0 0 0 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0

VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0

VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0
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Označení Název 2006 2007 2008 2009 2010

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0

X. Výnosové úroky 86 96 125 64 133

N. Nákladové úroky 461 43 0 0 0

XI. Ostatní finanční výnosy 56 46 149 13 1

O. Ostatní finanční náklady 467 223 134 144 260

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0

* Finanční výsledek hospodaření -786 -124 140 -67 -126

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 589 720 75 456 3 245

Q.1. - splatná 454 387 75 25 2 782

Q.2. - odložená 135 333 0 431 463

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 880 1 295 1 123 1 657 13 899

XIII. Mimořádné výnosy 1 0 0 0 0

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 311

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0

S.1. - splatná 0 0 0 0 0

S.2. - odložená 0 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 1 0 0 0 -311

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1 881 1 295 1 123 1 657 13 588

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 2 470 2 015 1 198 2 113 16 833
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Označení Název 2006 2007 2008 2009 2010

AKTIVA CELKEM 227 984 228 341 224 504 224 410 292 638

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 194 324 192 219 185 523 179 120 173 674

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

B.I. 1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0

3. Software 0 0 0 0 0

4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0

5. Goodwill 0 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 194 324 192 219 185 523 179 120 173 674

B.II. 1. Pozemky 12 822 12 822 12 822 13 004 13 047

2. Stavby 162 344 160 025 155 239 150 477 148 040

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 18 463 18 775 16 891 15 087 9 615

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 469 369 458 495 2 191

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 58 0 0 781

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 226 170 113 57 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 32 847 33 782 37 531 44 201 116 288

C.I. Zásoby 7 477 9 621 8 907 7 625 9 747

C.I. 1. Materiál 1 643 1 800 1 851 1 666 1 942

2. Nedokončená výroba a polotovary 3 174 4 097 3 723 3 097 3 246

3. Výrobky 2 660 3 724 3 333 2 862 4 559

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0

5. Zboží 0 0 0 0 0

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky 43 54 74 86 93

C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 43 54 74 74 79

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0

6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0

7. Jiné pohledávky 0 0 0 12 14

8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 11 059 9 722 9 171 7 289 8 155

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 10 879 8 807 8 222 6 686 6 996

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0

5. Sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 0 0 0 0 0

6. Stát - daňové pohledávky 0 581 422 199 831

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0

8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0

9. Jiné pohledávky 180 384 527 404 328

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 14 268 14 335 19 379 29 201 98 293

C.IV. 1. Peníze 123 116 135 15 130 96

2. Účty v bankách 14 145 14 219 19 244 14 071 98 197

Rozvaha 2006 - 2010 (v tis. Kč)
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Označení Název 2006 2007 2008 2009 2010

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení 813 2 340 1 450 1 089 2 676

D.I. 1. Náklady příštích období 320 1 197 858 517 231

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 493 1 143 592 572 2 445

PASIVA CELKEM 227 984 228 341 224 504 224 410 292 638

A. Vlastní kapitál 203 532 205 215 205 574 206 589 221 172

A.I. Základní kapitál 166 000 166 000 166 000 166 000 167 500

A.I. 1. Základní kapitál 166 000 16 600 166 000 166 000 167 500

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0

3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0

A.II. Kapitálové fondy 15 363 16 391 16 391 16 391 16 391

A.II. 1. Emisní ažio 14 091 14 091 14 091 14 091 14 091

2. Ostatní kapitálové fondy 1 272 2 300 2 300 2 300 2 300

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku/závazkù 0 0 0 0 0

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0

A.III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 20 288 21 529 22 060 22 541 23 693

A.III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 16 495 16 871 16 936 16 992 17 075

2. Statutární a ostatní fondy 3 793 4 658 5 124 5 549 6 618

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 0

A.IV. 1. Nerozdìlený zisk minulých let 0 0 0 0 0

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 881 1 295 1 123 1 657 13 588

B. Cizí zdroje 24 066 22 544 18 721 17 774 71 399

B.I. Rezervy 4 553 5 846 6 500 6 500 46 500

B.I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů 4 553 5 846 6 500 6 500 46 500

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0

3. Rezerva na daň z příjmù 0 0 0 0 0

4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 10 946 6 697 5 487 5 226 5 074

B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 0 0 0 0 0

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0

6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0

8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0

9. Jiné závazky 8 480 3 897 2 687 1 995 1 380

10. Odložený daňový závazek 2 466 2 800 2 800 3 231 3 694

B.III. Krátkodobé závazky 8 567 10 001 6 734 6 048 19 825

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 4 300 6 976 2 695 2 437 12 624

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 0 0 0 0 0

5. Závazky k zaměstnancům 328 243 271 168 99

6. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 1 027 971 1 053 896 1 089

7. Stát - daňové závazky a dotace 1 270 312 595 573 3 041

8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

10. Dohadné účty pasivní 0 468 355 310 915

11. Jiné závazky 1 642 1 499 1 765 1 664 2 057

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0

B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0

C.I. Časové rozlišení 386 114 209 47 67

C.I. 1. Výdaje příštích období 340 78 133 25 56

2. Výnosy příštích období 46 36 76 22 11
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Příloha tvořící součást řádné účetní závěrky k 31. 12. 2010
Obsah dle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění

 
1) Informace o účetní jednotce:

Lesy města Brna, a. s.
se sídlem Kuřim, Křížkovkého 247, PSČ 664 34
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl B, vložka 4713
dne 1. července 1994
IČ: 607 13 356 DIČ: CZ60713356
 

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:
 Provozování dráhy - vlečky

 Silniční motorová doprava
 – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
 – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
 – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

 Truhlářství, podlahářství

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Jediným akcionářem je od 1. září 2006 statutární město Brno, Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ: 449 92 785, 
které je vlastníkem 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 166 000 000 Kč v serii A 
a 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 499 960 Kč v serii B. 

Převod akcie je podmíněn podle zákona o obcích a Statutu města Brna projednáním a rozhodnutím zastupitelstva 
na jeho mimořádném zasedání svolaném jen za tímto účelem, kde jediným bodem jednání je převod akcie a převod 
odsouhlasí dvě třetiny zastupitelů. Smlouva o převodu akcie uzavřená na základě jiného postupu je neplatná. 
Totéž platí pro případné zastavení akcie.

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku.
Změny ve statutárních a dozorčích orgánech společnosti Lesy města Brna, a. s. v roce 2010.
Statutární a dozorčí orgány společnosti Lesy města Brna, a. s. k rozvahovému dni: 

Statutární orgán - představenstvo: 
 předseda představenstva:  Ludvík Kadlec 
 den vzniku funkce: 6. prosince 2010
 den vzniku členství v představenstvu: 16. listopadu 2010

 místopředseda představenstva: Jiří Novotný
 den vzniku funkce: 6. prosince 2010 

 den vzniku členství v představenstvu: 16. listopadu 2010

 člen představenstva:  JUDr. Michal Chládek 
 den vzniku členství v představenstvu: 16. listopadu 2010

 člen představenstva:  Dušan Pazdírek 
 den vzniku členství v představenstvu: 16. listopadu 2010

 člen představenstva:  Mgr. Martin Ander, Ph.D.  
 den vzniku členství v představenstvu: 16. listopadu 2010

 člen představenstva:  Ing. Jiří Neshyba 
 den vzniku členství v představenstvu: 16. listopadu 2010
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Dozorčí rada:
 předseda dozorčí rady: Mgr. Jan Levíček 

 den vzniku funkce: 13. prosince 2010 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 16. listopadu 2010

 místopředseda dozorčí rady: RNDr. Mojmír Vlašín 
 den vzniku funkce: 13. prosince 2010 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 16. listopadu 2010

 člen dozorčí rady: Ing. Zdeněk Hradecký 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 18. prosince 2009

 člen dozorčí rady: Ing. Miroslav Pacholík 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 23. března 2009

 člen dozorčí rady: Pavel Greňo 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 16. listopadu 2010

 člen dozorčí rady: Ing. Stanislav Michalík 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 16. listopadu 2010

Jediný akcionář: 
 Statutární město Brno, Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00

V uplynulém účetním období nedošlo k zásadním změnám v organizační struktuře. Základní kapitál společnosti 
činí 167 499 960 Kč a je rozvržen na 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 166 000 000 Kč v serii A a 1 kus 
akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 499 960 Kč v serii B. Datum emise kmenové akcie serie B ve jmenovité 
hodnotě 1 499 960 Kč je 24. listopad 2010.

Datum rozvahového dne:  31. prosinec 2010
Datum sestavení účetní závěrky: 25. březen 2011

Osoby s rozhodujícím vlivem na řízení společnosti, podílející se více než 20 % na základním kapitálu: 
 Statutární město Brno = 100 %
 Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00
 IČ: 449 92 785

Ovládací smlouva ani smlouva o převodu zisku mezi řízenou osobou - Lesy města Brna, a. s. a řídící osobou – 
statutární město Brno nebyly k datu rozvahového dne uzavřeny. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byla 
zpracována dne 15. března 2011.

2) Účetní jednotka nemá obchodní podíl v žádné jiné společnosti.

3) Informace o zaměstnancích a osobách ve statutárních, řídících a dozorčích orgánech:
 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 83
  z toho vrcholový management 3
 Celkové mzdové náklady 24 634 tis. Kč
 celkové odměny řídících a dozorčích orgánů 804 tis. Kč
  z toho:
  odměny statutárního orgánu a.s. 413 tis. Kč
  odměny dozorčí rady a.s. 391 tis. Kč
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4) Půjčky, úvěry zajištění a ostatní peněžní či nepeněžní plnění.
Půjčky, úvěry zajištění a ostatní peněžní či nepeněžní plnění nebyly osobám, které jsou statutárním orgánem,  
členem statutárních, řídících a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů v účetní  
jednotce použity.

5) Informace o použitých účetních metodách a obecných účetních zásadách:
 Vyhláška MF č. 500/2002 Sb. ze dne 1. 1. 2003, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.  

 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 Vlastní výrobky a zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány nákladovou metodou.
 Nakupované zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách.
 Dlouhodobý majetek nakupovaný je oceněn v pořizovacích cenách.
 Účetní jednotka nevlastní cenné papíry ani deriváty a nemá majetkové účasti.
 Účetní jednotka nevlastní majetek oceněný v reprodukční pořizovací ceně.
 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů: přepravné a montáž.
 V účetní jednotce byla použita opravná položka k nabytému majetku ve výši 846 tis. Kč v roce 1994 při  

 přechodu z příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným. 
 Odepisuje 15 let, roční účetní odpis 56 446 Kč.  

6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty:
 V účetní jednotce byla stanovená odložená daň z příjmů z titulu odpisování dlouhodobého majetku z rozdílu  

 účetních a daňových odpisů ve výši 462 693 Kč. 
 Účetní jednotka vytvářela zákonnou rezervu dle § 7 zákona č. 593/1992 Sb. na opravu hmotného majetku ve  

 výši 2 500 000 Kč.
 Účetní jednotka vytvářela zákonnou rezervu dle § 9 zákona č. 593/1992 Sb. na pěstební činnost ve výši  

 44 000 000 Kč. 
 Účetní jednotka má splatné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku  

 zaměstnanosti ve výši 749 690 Kč. 
 Účetní jednotka má splatné závazky z titulu veřejného zdravotního pojištění ve výši 339 565 Kč. 
 Účetní jednotka má splatnou daň z titulu daně z příjmu právnických osob ve výši 2 751 430 Kč.
 Účetní jednotka má splatný závazek z titulu daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 303 771 Kč. 
 Účetní jednotka má splatný závazek z titulu daně silniční ve výši 6 065 Kč. 
 Účetní jednotka má pohledávku za finančním úřadem z důvodu nadměrného odpočtu DPH ve výši 830 748 Kč.
 Přijaté dotace na provozní účely z prostředků Jihomoravského kraje v roce 2010 činily 3 058 225 Kč.
 Přijaté dotace na provozní účely z prostředků kraje Vysočina v roce 2010 činily 4 680 Kč.
 Přijaté dotace na investice z prostředků SZIF, Ministerstva zemědělství a EU činily 1 746 000 Kč. 
 Přijaté dotace na provozní činnost z prostředků SZIF a Ministerstva zemědělství v roce 2010 činily celkem  

 209 467 Kč.
 Přijaté dotace z prostředků MŽP činily 291 322 Kč.
 Účetní jednotka nevlastní zvířata.
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AKTIVA

ROZVAHA v tis. Kč

B. II. 1. Pozemky - koupě lesního pozemku Sentice rozdíl, nárůst 43

B. II. 2.

Stavby
- roční odpisy
- vklad hájenka Lipůvka 187, podpora mimoprodukčních funkcí lesa - studánky, parkoviště, zbudování kanalizační přípojky Deblín,  
  technické zhodnocení foliovníku Richel, technické zhodnocení budovy frézy PROBST - zateplení stropu 

rozdíl, pokles  -2 437

B. II. 3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
- roční odpisy
- pořízení přístřešku pro mechanismy a nákladního přívěsu  LS 12, vyorávače sazenic HS 15, máčecího impregnačního zařízení HS 18,  
  odkorňovače a OA  Peugot  HS 19, podpora rekreačních funkcí lesa - herní sestavy, altán

rozdíl, pokles -5 472

B. II. 7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- rekonstrukce hájenky Lipůvka 187, projektová dokumentace rekonstrukce hájenky Vohančice 42, projektová dokumentace  
   přístavby stolárny pila Bystrc

rozdíl, nárůst 1 696

B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
- záloha na materiál - rekonstrukce hájenky Lipůvka 187, záloha - Toyota Hilux rozdíl, nárůst 781

C. I. Zásoby - zvýšení zásob materiálu, nedokončené výroby a výrobků z důvodů zpracování následků větrné kalamity rozdíl, nárůst 2 122

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
- krátkodobé pohledávky v souvislosti se značným nárůstem tržeb rozdíl, nárůst    310

C. III. 6. Stát - daňové pohledávky - nadměrný odpočet DPH v závěru roku 2010 rozdíl, nárůst 632
C. IV. 1. Peníze - na konci roku 2009 peníze na cestě, poskytnutí volných finančních prostředků bance v rámci KB e Trading rozdíl, pokles  -15 034
C. IV. 2. Účty v bankách - tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v souvislosti se zpracováním větrné kalamity, rezerva na lesní pěstební činnost rozdíl, nárůst 84 126

D. I. 1. Náklady příštích období - ukončen leasing Suzuki Grand Vitara rozdíl, pokles -286
D. I. 3. Příjmy příštích období - bonusy - prodej dříví rozdíl, nárůst 1 873

PASIVA

ROZVAHA v tis. Kč
A.I. 1. Základní kapitál - emise kmenové akcie série B ve jmenovité hodnotě 1 499 960 Kč rozdíl, nárůst 1500

A.III. 3. Statutární a ostatní fondy - sociální a investiční fond rozdíl, nárůst 1 069

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období - nadstandardní zpeněžení kalamitního dříví z důvodů rychlého zpracování následků větrné kalamity rozdíl, nárůst 11 931

B.I. 1.

Rezervy podle zvláštních předpisů 
- v roce 2010 byla čerpána rezerva na pěstební činnost ve výši 6,5 mil. Kč
- z důvodů nutnosti odstraňování následků větrné kalamity byla vytvořena rezerva na pěstební činnost ve výši 44 mil. Kč a na opravu lesní    
  cestní sítě ve výši 2,5 mil. Kč

rozdíl, nárůst 40 000

B.II. 9. Jiné dlouhodobé závazky - splácení dlouhodobých závazků a půjček
(půjčky MMB - pila Bystrc, leasing Suzuki Grand Vitara) rozdíl, pokles -615

B.II.10. Odložený daňový závazek - odložená daň rozdíl, nárůst 463

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů - účet 321 - dodavatelé - zpracování následků větrné kalamity rozdíl, nárůst 10 187

B.III. 7. Stát - daňové závazky a dotace
- daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu ze závislé činnosti, silniční daň, dotace z MŽP rozdíl, nárůst 2 468

B.III. 10. Dohadné účty pasivní - nevybraná dovolená zaměstnanců z důvodů zpracování větrné kalamity,
povýšení dohadné položky na plyn a elektrickou energii rozdíl, nárůst 605

B.III. 11. Jiné závazky - doplatky mezd, pojištění a spoření prosinec 2010 rozdíl, nárůst 393

C.I. 1. Výdaje příštích období - nevyfakturované dodávky rozdíl, nárůst 31

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb - nadstandardní zpeněžení kalamitního dříví z důvodů rychlého zpracování následků větrné kalamity rozdíl, nárůst 87 118

II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby - změna stavu zásob rozdíl, pokles -793

B.1. Spotřeba materiálu a energie - zpracování následků větrné kalamity   rozdíl, nárůst 2 149

B.2. Služby - zpracování následků větrné kalamity rozdíl, nárůst 26 163

C.1. Mzdové náklady - meziroční nárůst řetězového indexu vývoje produktivity práce činil 2,62,
meziroční nárůst řetězového indexu vývoje průměrné měsíční mzdy činil 1,13   (zpracování následků větrné kalamity) rozdíl, nárůst 2 072

C.3. Náklady na sociální zabezpečení - nárůst nákladů na sociální zabezpečení v souvislosti s nárůstem mzdových nákladů - zpracování následků 
větrné kalamity rozdíl, nárůst 852

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu rozdíl, pokles -612

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
- v roce 2010 byla čerpána rezerva na pěstební činnost ve výši 6,5 mil. Kč
- z důvodů nutnosti odstraňování následků větrné kalamity byla vytvořena  rezerva na pěstební činnost ve výši 44 mil. Kč a na opravu lesní  
  cestní sítě ve výši 2,5 mil. Kč 

rozdíl, nárůst 39 973

IV. Ostatní provozní výnosy - nárůst přijatého pojistného, nárůst výnosů z pronájmu nebytových prostor a zemědělských pozemků a nárůst bonusů 
za prodej dříví rozdíl, nárůst 716

H. Ostatní provozní náklady - nárůst přefakturace v souvislosti se zpracováním větrné kalamity - odvoz dříví rozdíl, nárůst 594

X. Výnosové úroky rozdíl, nárůst 69
O. Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky rozdíl, nárůst 116
R. Mimořádné náklady - zborcení fóliovníku Richel z důvodů živelné události rozdíl, nárůst 311

Informace k významným položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč)
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7) Informace o majetku a závazcích.
 hmotný majetek:  

 - budovy a stavby 193 219 tis. Kč
  oprávky 45 094 tis. Kč
 - dopravní prostředky 12 869 tis. Kč
  oprávky 11 390 tis. Kč
 - sam. mov. věci a soub. 37 585 tis. Kč
  oprávky 26 731 tis. Kč
 - inventář 302 tis. Kč
  oprávky 261 tis. Kč
 - pozemky 13 047 tis. Kč

 nehmotný majetek: 0 Kč
  oprávky 0 Kč

Aktuální stav pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti k datu 31. 12. 2010:
 K datu 31. 12. 2010 eviduje společnost pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti v celkové výši  

 1 137 301 Kč. 
 Struktura pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2010:

 do 30 dnů 587 431 Kč
 nad 30 dnů 0 Kč
 nad 60 dnů 0 Kč
 nad 90 dnů 28 667 Kč
 nad 180 dnů 0 Kč
 nad 365 dnů  521 203 Kč
  z toho pohledávky nad 5 let: 404 157 Kč

 Společnost nemá k datu 31. 12. 2010 žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči dodavatelským subjektům, státní  
 správě a odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. 

 Účetní jednotka nemá k datu rozvahového dne dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního  
 leasingu.

 Účetní jednotka nemá pohledávky kryté podle zástavního práva.
 Základní kapitál: 167 499 960 Kč je plně splacen ve formě na 1 ks kmenové akcie v listinné podobě na jméno   

 ve jmenovité hodnotě 166 000 000 Kč v serii A a 1 kusu akcie v listinné podobě na jméno ve jmenovité  
 hodnotě 1 499 960 Kč v serii B.

 Účetní jednotka nemá jiné závazky kryté podle zástavního práva.
 Účetní jednotka nemá další nesledované závazky.
 Žádné významné události po rozvahovém dni ke dni vyhotovení účetní závěrky nenastaly.
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8) Pro sestavení účetní závěrky je použit výkaz zisku a ztrát, druhové členění v plném rozsahu.

9) Drobný hmotný majetek s ohledem na princip významnosti:
 nábytek    2 170 tis. Kč
 PC, psací stroje, televize, RMG, fotoaparáty  2 127 tis. Kč
 telefony včetně mobilních, faxy   350 tis. Kč
 motorové pily, motorové nářadí   740 tis. Kč
 kamna, vařiče, sporáky   369 tis. Kč
 kotle    347 tis. Kč
 chladničky   126 tis. Kč
 čerpadla, postřikovače   394 tis. Kč
 ostatní přístroje a nářadí   1 389 tis. Kč
 mobilní buňky   15 tis. Kč
 kontejnery   201 tis. Kč
 chemická WC   166 tis. Kč
 informační cedule   170 tis. Kč
 Celkem:   8 564 tis. Kč

Účetní jednotka neprováděla žádné operace s významnými riziky nebo užitky, které by mohly mít významný 
finanční dopad na účetní jednotku. 

10) Účetní jednotka neprováděla žádné transakce mezi účetní jednotkou a členy správních, řídících 
 a dozorčích orgánů, které by nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

11) Celkové náklady na odměnu statutárnímu auditorovi činily v uplynulém účetním období 98 552 Kč.
 Celkové náklady na daňové poradenství činily v uplynulém účetním období 36 000 Kč. 

12) Struktura vlastního kapitálu k datu sestavení účetní závěrky:
 vlastní kapitál celkem    221 172 tis. Kč
  z toho:  
  - základní kapitál    167 500 tis. Kč
  - kapitálové fondy    16 391 tis. Kč
  - rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 23 693 tis. Kč
  - výsledek hospodaření běžného účetního období 13 588 tis. Kč 

K datu rozvahového dne došlo ke zvýšení hodnoty kapitálových fondů, zákonného rezervního fondu a  
statutárních a ostatních fondů.

Datum vypracování přílohy: 25. březen 2011

Ludvík Kadlec

předseda představenstva
společnosti Lesy města Brna, a. s.
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích 
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou  

ovládající osobou
podle ustanovení § 66a, odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Společnost Lesy města Brna, a. s., IČ: 607 13 356 se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 4713, vznikla změnou právní formy 
(§ 69d obchodního zákoníku) společnosti Lesy města Brna, spol. s r. o. dne 1. září 2006 rozhodnutím jediného 
společníka – statutárního města Brna.
Rozhodující vliv a řízení společnosti Lesy města Brna, a. s. vykonává statutární město Brno jako jediný akcionář. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník definuje tento vztah ovládající a ovládané osoby a ukládá statutárnímu 
orgánu, není-li uzavřena ovládací smlouva, zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
Představenstvo společnosti Lesy města Brna, a. s. konstatuje, že nebyla uzavřena ovládací smlouva ani smlouva 

o převodu zisku a řízená osoba tvoří spolu s řídící osobou faktický koncern (holding) ve smyslu obchodního zákoníku.
Řízenými osobami řídící osobou – statutárním městem Brnem jsou mimo společnost Lesy města Brna, a. s.  

(osoby tvořící koncern):

a) Společnosti, v nichž je statutární město Brno jediným akcionářem:
 Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, IČ: 607 13 470, se sídlem: Brno, Jedovnická 2, PSČ 628 00,
 Dopravní podnik města Brna, a.s., IČ: 255 08 881, se sídlem: Brno, Hlinky 151, PSČ 656 46,
 JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s., IČ: 607 41 881, se sídlem: Brno, Trnitá, Zvonařka 5, PSČ 602 00, 
 Brněnské komunikace, a.s., IČ: 607 33 098, se sídlem: Brno, Renneská třída 1a, PSČ 657 68, 
 Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ: 255 12 285, se sídlem: Brno, Barvířská 5, PSČ 602 00,
 Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534, se sídlem: Brno-sever, Okružní 25, PSČ 638 00, 
 Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., IČ: 607 13 330, se sídlem: Brno, Koliště 7, PSČ 602 00,
 STAREZ - SPORT, a.s., IČ: 269 32 211, se sídlem: Brno, Porážka 2, PSČ 602 00.

b) Společnosti, v nichž statutární město Brno disponuje podílem na hlasovacích právech alespoň  
    40 % hlasovacích práv (ovládání dle ust. § 66a odst. 5 obchodního zákoníku):

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČ: 463 47 275, se sídlem: Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33  
 (51 % hlasovacích práv), 
 Technologický Park Brno, a.s., IČ: 485 32 215, se sídlem: Brno, Technická 15, PSČ 616 00 

 (50 % hlasovacích práv),  
 KORDIS JMK, spol. s r.o., IČ: 262 98 465, se sídlem: Brno, Nové sady 946/30, PSČ 602 00 

 (49 % hlasovacích práv).

Nepřímo řízené osoby
Dceřiné společnosti obchodních společností se 100% majetkovou účastí města:
 TEPELNÉ ROZVODY, spol. s r.o., se sídlem: Brno, Weighartova 13, PSČ 621 00, IČ: 489 08 789 

 (7,3 % maj. vlastněno spol. Teplárny Brno, a.s.),
 ASTV, s. r. o., se sídlem: Brno, Jedovnická 2, PSČ 628 00, IČ: 276 74 622

 (51 % maj. vlastněno spol. SAKO Brno, a.s.), 
 TB služby s.r.o. (100% vlastněná spol. Teplárny Brno, a.s.), se sídlem: Brno, Janouškova 1a, PSČ 613 00, IČ: 283 04 314.
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Soubor činností, které tvoří předmět podnikání společnosti Lesy města Brna, a. s. plně pokrývá rozsah pověření, 
kterým společnost Lesy města Brna, a. s. vykonává pro statutární město Brno naplnění vlastnických práv k městským 
lesním pozemkům na základě nájemní smlouvy. Ostatní služby pro statutární město Brno jsou vykonávány na 
základě uzavřených standardních příkazních smluv. Tyto smlouvy jsou věcné a průhledné. V roce 2010 byly se 
statutárním městem Brnem uzavřeny dodatky k existujícím příkazním smlouvám a nájemní smlouvě. 

Z titulu ovládající osoby nevyžaduje statutární město Brno vůči společnosti Lesy města Brna, a. s. obchodní či 
jiné smluvní vztahy, které by jakýmkoli způsobem ovlivňovaly hospodaření společnosti. Nájemné bylo statutárnímu 
městu odváděno na základě platné standardní nájemní smlouvy a část zisku byla směrována do dalšího rozvoje 
společnosti.

Standardní obchodní vztahy udržuje společnost Lesy města Brna, a. s. i s ostatními společnostmi ovládanými 
statutárním městem Brnem. Jedná se o smluvní vztahy podložené obchodními smlouvami za realizace výrobků 
a služeb za použití platných ceníků těchto výrobků a služeb. Se společností Spalovna a komunální odpady Brno, a. s. 
je uzavřena smlouva na odvoz a likvidaci odpadků v rekreační oblasti Brněnské přehrady v ročním  objemu úhrad 
322 tis. Kč, se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je uzavřena smlouva na odběr vody v ročním objemu 
úhrad 137 tis. Kč  a se společností Teplárny Brno, a.s. je uzavřena smlouva  na dodávku energetických dřevních 
štěpek v ročním fakturovaném objemu 8 699 tis. Kč. Ovládající osoba – statutární město Brno do těchto obchodních 
vztahů nezasahuje a rovněž těmito obchodními vztahy nebylo nepříznivě ovlivněno hospodaření společnosti.

Předkládaná zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je zpracována s přihlédnutím k ochraně obchodního 
tajemství. Konkrétní údaje o smluvních vztazích uzavřených či realizovaných s propojenými osobami za uplynulé 
účetní období jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 17 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. -  
obchodní zákoník.

V Kuřimi dne 15. března 2011
Ludvík Kadlec

předseda představenstva
společnosti Lesy města Brna, a. s.
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Zpráva dozorčí rady

společnosti Lesy města Brna, a. s.
se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34

pro valnou hromadu v působnosti jediného akcionáře za rok 2010.

Dozorčí rada akciové společnosti Lesy města Brna, a. s. pracovala v roce 2010 ve složení:

od 1. 1. 2010 do 16. 11. 2010  předseda: Ing. Miroslav Hošek
 místopředseda: Pavel Sázavský 
 členové: PaedDr. Roman Fabiánek
  JUDr. Helena Sýkorová
  Ing. Miroslav Pacholík
  Ing. Zdeněk Hradecký 

od 16. 11. 2010 do 13. 12. 2010 členové: Mgr. Jan Levíček 
  RNDr. Mojmír Vlašín 
  Pavel Greňo 
  Ing. Stanislav Michalík 
  Ing. Miroslav Pacholík
  Ing. Zdeněk Hradecký 

od 13. 12. 2010 do 31. 12. 2010 předseda: Mgr. Jan Levíček 
 místopředseda: RNDr. Mojmír Vlašín 
 členové: Pavel Greňo 
  Ing. Stanislav Michalík 
  Ing. Miroslav Pacholík
  Ing. Zdeněk Hradecký 

Dozorčí rada společnosti jednala v roce 2010 na pěti řádných zasedáních, v termínech, které jsou v souladu se 
stanovami společnosti. Ve sledovaném období se dozorčí rada zaměřila na průběžnou kontrolu hospodaření společnosti. 
Zejména vyhodnocovala průběh výběrových řízení, stav pohledávek po lhůtě splatnosti, uzavírání významných 
obchodních smluv, dodatky k nájemním a příkazním smlouvám se statutárním městem Brnem, pořizování a prodej 
investičního majetku a rozhodnutí představenstva zásadní povahy mající dopad do hospodaření společnosti.
Se svými závěry seznamovala dozorčí rada dle potřeby představenstvo společnosti a valnou hromadu.
Při průběžném sledování hospodaření neshledala dozorčí rada zjevné nedostatky a závady.
Dozorčí rada projednala výsledek hospodaření společnosti za rok 2010, přezkoumala účetní závěrku k 31. 12. 2010 

spolu se zprávou a závěrečným výrokem auditora o ověření účetní závěrky společnosti Lesy města Brna, a. s. a návrh 
na rozdělení zisku.
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou podle OZ § 66a byla vypracována.
Dozorčí rada přezkoumala „Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou 

osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou“ podle OZ § 66a obchodního zákoníku.
Tyto podklady jsou zahrnuty ve „Výroční zprávě o hospodaření společnosti Lesy města Brna, a. s. za rok 2010“, 

kterou dozorčí rada odsouhlasila.
Dozorčí rada hodnotí kladně dosažené hospodářské výsledky společnosti, vlastní pěstební, těžební činnost a stav 

svěřeného majetku ve sledovaném období.
Konstatuje, že Lesy města Brna, a. s., jsou společností zdravou, ekonomicky a finančně stabilní.

Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři společnosti, 
statutárnímu městu Brnu:

 schválit řádnou roční účetní závěrku společnosti k datu 31. 12. 2010,
 schválit rozdělení zisku společnosti za rok 2010 dle návrhu.

V Brně dne 11. dubna 2011

 Mgr. Jan Levíček

předseda dozorčí rady
společnosti Lesy města Brna, a. s.
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Přehledová mapa lesů statutárního města Brna

Oblast prameniště Březovského vodovodu Legenda:

lesní majetek statutárního města Brna

Výroční zpráva 2010
Lesy města Brna, a. s.

www.lesymb.cz
Datum zpracování výroční zprávy: 11. 4. 2011
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