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Vážení přátelé,

v roce 2011, který byl Organizací spojených národů vyhlášen „Mezinárodním rokem lesů“ a který byl rovněž 
posledním rokem desetiletého lesního hospodářského plánu 2002 – 2011, se podařilo společnosti držet rovnoměrné 
plnění plánovaných objemů prací v pěstební i těžební činnosti.

Dovolte mi malé odbočení, zdánlivě nesouvisející s problematikou. Když jsem se v létě roku 2011 prokousal 
odbornou publikací švýcarského nadlesního a klasika v oboru pěstování lesů a zařízení lesů Waltera Ammona 
„Výběrný princip v lesním hospodářství“, podařilo se mi na tvrdých datech pochopit ekonomickou výhodnost 
pěstování lesa s užitím výběrných principů. Jsem rád, že se tento trend ve společnosti Lesy města Brna, a. s. již 
v minulém období nastavil a je kladen důraz na přechod k nepasečnému způsobu hospodaření s využitím přirozené 
obnovy lesa. 

Těší mě rovněž, že se v uplynulém roce  podařilo pokračovat ve stanovených zásadách a udržel se nastavený 
standard v obchodu se všemi komoditami společnosti. Také se podařilo plánovanými investicemi zhodnotit majetek 
společnosti a tím i zhodnotit majetek statutárního města Brna ve společnosti. Důkazem o prosperitě Lesů města 
Brna, a. s. je v neposlední řadě i převod části zisku za rok 2011 ve výši 12 mil. Kč, který bude po schválení valnou 
hromadou převeden do rozpočtu statutárního města Brna.

Jsem přesvědčen o tom, že se nám všem, to znamená vedení statutárního města Brna, vedení a zaměstnancům 
společnosti v jubilejním roce 2012, kdy oslavíme 20. výročí založení společnosti, podaří udržet nastavený trend 
a směr společnosti. 

Ludvík Kadlec

předseda představenstva

společnosti Lesy města Brna, a. s.

 Úvodní slovo předsedy představenstva akciové společnosti
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Vážení přátelé lesa a přírody, vážení obchodní partneři,

rok 2011 byl pro Lesy města Brna, a. s. velmi významným hned z několika hledisek. Podařilo se nám zdárně 
zalesnit plochy holin vzniklé po zpracování větrné kalamity z června roku 2010 a zahájit tak plánovanou přestavbu 
lesních porostů na extrémních stanovištích vystavených bořivým větrům a napadených ze 60 % ve všech věkových 
stupních václavkou (Armillaria sp.). Na kalamitní plochy, představující 65 ha lesních porostů, bylo dle pečlivě 
připravených obnovních a technologických postupů vysázeno přes půl milionu sazenic lesních dřevin. Podíl 
melioračních a zpevňujících dřevin představoval přes 80 % z celkového počtu zalesněných sazenic.

 Během celého roku se naše společnost pečlivě podílela na přípravách nového lesního hospodářského plánu 
(dále jen LHP) platného pro hospodaření v brněnských městských lesích v letech 2012 - 2021. Součástí přípravy 
nového LHP byla i důsledná kontrola hospodaření na spravovaném majetku dle LHP platného pro období 2002 
- 2011. V souvislosti s ukončením platnosti stávajícího LHP byly uskutečněny venkovní šetření i administrativní 
kontroly, kterých se zúčastnili pracovníci krajského úřadu odboru životního prostředí, ochrany přírody a státních 
správ dotčených obcí. Žádná z těchto kontrol neshledala zákonný nesoulad v našem hospodaření, ale naopak byl 
pozitivně hodnocen náš způsob správy majetku. 

Pro odbornou i laickou veřejnost jsme během „Mezinárodního roku lesů“, vyhlášeného organizací OSN, zrealizovali 
celou řadu odborně-společenských akcí. Součástí naší snahy v rámci lesní pedagogiky bylo uspořádání několika 
desítek výukových hodin pro žáky a studenty základních škol a gymnázií. V neposlední řadě je potřeba zmínit  
i naši velmi dobrou spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, jejímž důkazem je nově vzniklá spolupráce formou 
partnerství u dvou získaných evropských grantů.

 Během celého roku se nám dařilo hospodařit v souladu se stanoveným plánem na rok 2011. Limitující pro 
hospodaření byla velmi nízká zbytková výše těžeb v posledním roce platnosti starého LHP, jejíž příčinou bylo 
zpracování již zmíněné větrné kalamity z roku 2010. Ani tato skutečnost však neovlivnila dosažení výborného 
hospodářského výsledku společnosti. Náklady na pěstební činnost v roce 2011 činily 13,1 mil. Kč. Toto výrazné 
navýšení nákladů oproti roku 2010 je spojeno s likvidací následků větrné kalamity, zejména pak zalesněním 
kalamitních ploch. K eliminaci výše nákladů pěstební činnosti byla částečně rozpuštěna rezerva vytvořená pro 
tento účel v roce 2010. 

Do investic, oprav a údržby svěřeného majetku bylo vloženo přes 17 mil. Kč.  Realizovali jsme opravu šesti 
stěžejních lesních odvozních cest v délce cca 10 km a v celkové výši 10,3 mil. Kč. Mezi významné stavební akce 
dále patřila rekonstrukce vohančické hájenky na LS Deblín ve výši 2,23 mil. Kč, půdní vestavba nové kanceláře 
pro venkovní personál na LS Lipůvka ve výši 1,13 mil. Kč a zahájení stavby víceúčelového objektu na Babím lomě 
s rozpočtem téměř 6 mil. Kč.

 Úvodní slovo ředitele akciové společnosti
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Jsem velmi rád, že může naše společnost i přes uvedené skutečnosti, jakými byly velmi nízká výše těžeb a vysoká 
investice do spravovaného majetku, mimořádně přispět do rozpočtu statutárního města Brna částkou cca 12 mil. Kč.

V průběhu roku 2011 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 situace společnosti je více než dobrá. Disponujeme dostatečným 
množstvím finančních prostředků pro krytí případných rizik vyplývajících z nestability v lesnicko-dřevařském 
sektoru. I v době ekonomické krize se nám úspěšně daří naplňovat naše poslání spravovat svěřený majetek s péčí 
řádného lesního hospodáře.

Závěrem chci poděkovat všem zástupcům statutárního města Brna za podporu v naší činnosti. Děkuji i všem svým 
kolegům, zaměstnancům a dodavatelům prací za jejich zodpovědnou a náročnou práci, díky které se dá hodnotit 
rok 2011 jako velmi úspěšný.  

 

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.

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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Dopravní náklady na odvoz 1 m3 prodaného dříví (v Kč)

Naše společnost dosáhla v roce 2011 výrazně kladného hospodářského výsledku ve výši 17 121 tis. Kč. Ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2009 (2 113 tis. Kč) bylo dosaženo navýšení hospodářského výsledku v absolutní hodnotě  
o 15 008 tis. Kč. Porovnání období 2007 - 2011 je součástí účetní závěrky výroční zprávy. Srovnání s rokem 2009 
nikoli s rokem 2010 je z důvodu ovlivnění hospodářského výsledku větrnou kalamitou.

Celková výše těžby činila 32,4 tis. m3 dříví, z toho na lesním hospodářském celku Lesy města Brna 31,9 tis. m3 
dříví.  Jednalo se o plánovaný objem roku 2011, který zbýval k naplnění decenálního etátu. O navýšení maximální 
výše těžeb pro období 2002 - 2011 nebyla společnost nucena žádat. Nízká výše těžeb v porovnání s minulými roky 
byla způsobena velmi omezenými těžebními možnostmi zbytkového úkolu lesního hospodářského plánu v důsledku 
zpracování větrné kalamity roku 2010, kdy došlo k dvojnásobnému přetěžení průměrného ročního etátu. 

V průběhu celého roku se nám dařilo držet vysoký standard obchodu se dřívím. Dosáhli jsme velmi dobrého 
průměrného zpeněžení 1 473 Kč/m3 prodaného dříví s ohledem na strukturu obchodovaných sortimentů. Velmi 
pozitivně ovlivňují průměrné zpeněžení dříví na lokalitě „OM“ (odvozní místo) optimalizační opatření spočívající 
v manipulaci surového dříví přímo v lese ve spojení se stále se snižujícími dopravními náklady prodaného 1 m3 
dříví. Průměrné náklady na vytěžený 1 m3 dříví (těžba, přibližování, manipulace) činily 343 Kč. 

 Základní ekonomické údaje
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Náklady pěstební činnosti (v tis. Kč)

Celková spotřeba sazenic (v tis. ks)

Náklady na pěstební činnost dosáhly výše 13 125 tis. Kč. Zvýšené náklady na pěstební činnost byly ovlivněny 
zalesněním holin z červnové větrné kalamity roku 2010 a celkovou koncepcí obnovy těchto porostů. K zalesnění 
kalamitních ploch jsme převážně použili sazenice melioračních a zpevňujících dřevin, které jsme následně 
oplocením chránili proti škodám působených spárkatou zvěří. Celkem bylo zalesněno 84 ha holin, na kterých bylo 
vysázeno 624 tisíc kusů sazenic lesních dřevin. Tyto zvýšené náklady se nám však v budoucnu zhodnotí na výrazně 
lepší kvalitě lesních porostů a celkovém stavu lesa. Pro snížení nákladů na pěstební činnost byla rozpuštěna 
část rezervy, která byla pro tento účel vytvořena z hospodářského výsledku předchozího roku 2010. Obdobným 
způsobem bylo postupováno i v roce 2009 a 2010. Dle možností bylo využito i finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích v rámci Jihomoravského kraje.

Závěrem lze konstatovat, že se nám během celého roku dařilo držet rovnoměrné plnění plánovaných objemů prací 
jak v pěstební, tak i v těžební činnosti, a to v souladu s pěstebními projekty a plánovanou těžební sortimentací 
dříví pro rok 2011.
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 Přehled hospodaření za období 2002 - 2011
Rok 2011 byl pro naši společnost obdobím, kdy se uzavírala jedna kapitola v plánovaném hospodaření a začíná 

nová. Tento rok byl posledním, kdy jsme hospodařili podle lesního hospodářského plánu  (LHP) platného pro období 
roku 2002 – 2011. Zhodnocení závazných ukazatelů LHP na Lesním hospodářském celku (LHC) Lesy města Brna je 
přehledně uvedeno v tabulkách a grafech. 

Hlavním závazným ukazatelem LHP je maximální výše těžeb. Tento ukazatel naše společnost dodržela. 
Vysoké procento nahodilé těžby je stále častěji zapříčiněno opakujícími se větrnými kalamitami.

Těžby

těžba mýtní m3 těžba předmýtní m3
těžba 

mimořádná 
m3

těžba celková m3

%
nahodilé těžbycelkem z toho

nahodilá celkem z toho
nahodilá celkem z toho

nahodilá

Předpis LHP 368 054 116 146 x 484 200

Skutečnost 334 481 189 885 148 899 58 766 483 380 248 651 51,4

Plnění předpisu v % 90,9 x 128,2 x x 99,8 x x

Celková výše těžeb 2002 – 2011 (v m3)
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Výchova porostů  
do 40 let celkem prořezávky probírky

Předpis LHP 1 986,89 831,15 1 155,74

Skutečnost 2 622,34 1 091,80 1 530,54

Plnění předpisu v % 132,0 131,4 132,4

Další závazný ukazatel LHP, který naše společnost musela splnit, byl minimální plošný rozsah výchovných zásahů 
v porostech do 40 let věku. Tento ukazatel se nám podařilo výrazně překročit, což se pozitivně promítne do 
budoucí stability a kvality lesních porostů.

Celková výše výchovných zásahů do 40 let 2002 – 2011 (v ha)
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Posledním závazným ukazatelem plánu je dodržení  minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při 
obnově porostů. Toto ustanovení je závazné pro porostní skupiny, kde  byla plánem umístěna obnova, nebo kde plán 
připouštěl obnovu a pro stávající holiny. Záměrem společnosti bylo tento podíl nejenom splnit, nýbrž překročit. 
O této skutečnosti nejlépe vypovídají následující tabulka a graf.

Dřevina ha %

smrk ztepilý (SM) 214,62 32,8

borovice lesní (BO) 88,91 13,6

modřín opadavý (MD) 47,16 7,2

jedle bělokorá (JD) 26,41 4,0

jedle obrovská (JDO) 12,30 1,9

douglaska tisolistá (DG) 17,78 2,7

JEHLIČNANY CELKEM 407,18 62,2

dub letní (DB) 0,91 0,1

dub zimní (DBZ) 88,91 13,6

buk lesní (BK) 114,45 17,5

habr obecný (HB) 2,74 0,4

javor klen (JV) 27,31 4,2

jasan ztepilý (JS) 3,66 0,6

olše lepkavá (OL) 1,78 0,3

lípa malolistá (LP) 6,85 1,0

ostatní listnáče 1,05 0,1

LISTNÁČE CELKEM 247,66 37,8

CELKEM 654,84 100,0

Celkové zalesnění dle dřevin 2002 – 2011 (v ha)

Podíl vysázených melioračních a zpevňujících dřevin 2002 – 2011 (v %)
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Důležitou skutečností preferovanou společností v posledních letech je upřednostňování nepasečného způsobu 
hospodaření. Od počátku platnosti plánu se nám podařilo podpořit a následně vykázat 97,16 ha porostů obnovených 
přirozeným způsobem. Podpora přirozeného zmlazení  je velice důležitým faktorem při zvyšování odolnosti lesa 
proti škodlivým činitelům, zejména abiotickým, mezi které patří bořivý vítr a námraza.
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V důsledku působení opakovaných větrných kalamit v posledních dvaceti letech docházelo v brněnských lesích, 
zejména na LS Lipůvka, k úplnému nebo částečnému rozvratu předmýtních a mýtních smrkových porostů na 
velkých plochách s následným přemnožením kůrovců. Výše ročních nahodilých těžeb v důsledku škod větrem, 
sněhem a kůrovci v posledních dvou deceniích pravidelně představovala jednu třetinu až jednu polovinu 
plánované roční těžby. Významným faktorem, který se rovněž podílí na destabilizaci smrkových monokultur 
na stanovištích živné řady 3. a 4. LVS (lesní vegetační stupeň), je napadení smrku ve všech věkových stupních 
václavkou (Armillaria sp.). 

Rozvrácené smrkové monokultury na živných stanovištích byly donedávna z velké části uměle obnovovány opět 
smrkem. Tento způsob pěstování lesa považujeme v současné době za neudržitelný, proto jsme sestavili a do 
provozu úspěšně zavedli „Metodické postupy pro přestavbu smrkových monokultur“. Podle těchto metodických 
postupů jsou zhotovovány  projekty, které představují komplexní zadání obnovních a technologických postupů pro 
jednotlivé porosty. 

Obnova lesa na kalamitních plochách smrkových monokultur po větrné kalamitě v roce 2010 byla výhradně 
prováděna dle těchto metodických postupů.

 Přestavba smrkových monokultur
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Obnova kalamitních ploch po větrné kalamitě v roce 2010
Významným úkolem pro naši společnost v oblasti pěstební činnosti v roce 2011 bylo zvládnutí umělé obnovy na 

cca 65 ha holin na LS Lipůvka, které vznikly následkem větrné bouře v červnu 2010. 

Obnova lesa na kalamitních plochách po smrkových monokulturách a obnova lesa na holinách v porostech 
listnatých vyžadovala zcela rozdílný přístup. 

Při obnově lesa po zničených smrkových monokulturách bylo postupováno tradičním způsobem. Vyklizené 
plochy byly, vzhledem k absenci jakékoliv přirozené obnovy, připraveny půdními frézami a na tyto plochy přesně 
naplánovány jarní výsadby dle jednotlivých dřevin, jejich smíšení a ochrana proti zvěři. Při volbě dřevin byl 
kladen důraz zejména na kritéria stability a produktivity budoucích porostů při zajištění ekonomické a provozní 
zvládnutelnosti pěstebních prací až do fáze zajištění kultur. Přehled zastoupení jednotlivých dřevin při umělé 
obnově kalamitních ploch na LS Lipůvka uvádí graf.

Zastoupení dřevin umělé obnovy lesa na kalamitních plochách LS Lipůvka v roce 2011 (v %)

Na vyklizených kalamitních plochách v listnatých porostech byla při terénních šetřeních vyhodnocována možnost 
obnovy těchto porostů přirozenou cestou. Hodnotila se dřevinná skladba přirozené obnovy, její hustota a rovněž 
zdravotní stav (velké množství náletů bylo zničeno či poškozeno kalamitou). U jednotlivých porostů tak byl 
vyhodnocen předpoklad zajištění či nezajištění přirozenou obnovou a stanoven optimální postup obnovy. 

Během šesti jarních týdnů roku 2011 bylo zaměstnanci společnosti a smluvními dodavateli prací vysázeno na 
kalamitních holinách bezmála půl milionu sazenic lesních dřevin. Přestože zalesňovací práce proběhly mimořádně 
úspěšně, nové výsadby budou nákladnou péči vyžadovat několik dalších let a náročná péče o tyto kultury až do 
fáze jejich zajištění prověří odbornou připravenost našeho lesního personálu.
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 Akce pořádané pro laickou i odbornou veřejnost
Pro odbornou i laickou veřejnost jsme během 

„Mezinárodního roku lesů“, vyhlášeného organizací 
OSN, zorganizovali nebo se podíleli na spolupořádání 
celé řady odborně-společenských akcí. 

Sdružení PRO SILVA BOHEMICA, pobočka České 
lesnické společnosti, uspořádala ve dnech 5. a 6. 
května ve spolupráci s Lesy města Brna, a. s. seminář 
s exkurzí s názvem „Jak naplnit zvýšené požadavky na 
společenské funkce lesů při přechodu k nepasečnému 
hospodaření?“.  Účastníky akce přivítal náměstek 
primátora statutárního města Brna Bc. Ladislav 
Macek. První den semináře vystoupil mimo jiné ředitel 
společnosti Ing. Jiří Neshyba s příspěvkem: „Historie 
a budoucnost brněnských městských lesů, 15 let 
přestaveb monokultur a zvyšující se zájem obyvatel 
města Brna o lesy“. Druhý den proběhla exkurze 
po brněnských lesních porostech se zaměřením na 
téma „Přechod k nepasečnému způsobu hospodaření 
v brněnských městských lesích na Tišnovsku“.  Akce 
se zúčastnilo cca 60 lesníků z celé ČR.

Společnost Lesy města Brna, a. s. dokončila v roce 2010 v brněnských lesích tři naučné stezky. Dne 15. května 
v rámci oslav „Mezinárodního roku lesů“ proběhlo v Brně–Pisárkách jejich slavností otevření. Odpolední program 
zahájil ředitel společnosti Ing. Jiří Neshyba se zástupci statutárního města Brna. Trubači doprovázeli slavnostní 
část loveckými fanfárami. Následoval křest publikace „Za krásami brněnských lesů“, která byla vydána k této 
příležitosti. Publikace zve čtenáře k návštěvě naučných stezek, lesních studánek, přírodních parků a zajímavých 
míst v okolí města Brna. Přestřižením pásky byly naučné stezky symbolicky předány veřejnosti. Návštěvníci z nich 
mohou čerpat mnoho informací o lesní fauně, flóře a hospodaření v lesích. Naše společnost je budovala v letech 
2009 - 2010 v rámci projektu „Posílení rekreačního potenciálu příměstských lesů brněnské aglomerace“. Tento 
projekt v hodnotě 2,5 mil. Kč byl financován dotací 2,1 mil. Kč z evropských fondů (z Programu rozvoje venkova). 
Dále byly v brněnských lesích umístěny nové lavičky, altány, samostatné informační tabule a prolézačky pro děti. 
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Dne 23. června se v prostorách Základní školy v Deblíně konala konference na téma „Trvale udržitelný rozvoj 
Deblínska“. Společnost Lesy města Brna, a. s. jako součást trvale udržitelného rozvoje Deblínska byla požádána 
o prezentaci s ohledem na zvolené téma. Jedná se o jedinou větší organizaci v dané lokalitě, která hospodaří 
trvale udržitelným způsobem. Výstupem je atlas Deblínska spolu s učebnicí, podle níž se budou žáci ZŠ učit. Tato 
spolupráce bude mít dlouhodobý charakter. 

Ve spolupráci s regionální organizací Sdružení vlastníků obecních lesů (SVOL) Jihomoravského kraje uspořádala 
naše společnost dne 18. srpna odbornou lesnickou exkurzi na lesním majetku statutárního města Brna. Tato exkurze 
se uskutečnila na manipulačně-expedičním skladě v Rájci–Jestřebí, v lesních školkách Svinošice a na lesní správě 
Lipůvka. Zúčastnilo se jí cca 20 lesníků z Jihomoravského regionu. 
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Dne 6. září proběhla opět ve spolupráci se SVOL a pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR odborná lesnická 
exkurze na téma „Přechod k nepasečnému způsobu hospodaření na majetku se zvýšenou rekreační funkcí a přestavba 
smrkových monokultur na plochách postihovaných větrnými kalamitami“. Účastníci exkurze navštívili lesní správu 
Deblín a lesní správu Lipůvka. Jednalo se cca o 50 lesníků z celé ČR.

V neděli 9. října se konalo slavnostní odhalení a vysvěcení „kapličky 
Sv. Huberta“, kterou nechala naše společnost postavit v lokalitě 
U javora, na louce u lesní cesty vedoucí z Heroltic do Lažánek. Kaplička 
je zhotovena z hořického pískovce a znázorňuje Sv. Huberta s jelenem. 
Autorem díla je sochař Jiří Marek. Slavnost zahájil ředitel společnosti 
Ing. Jiří Neshyba. Kapličku slavnostně odhalili náměstek primátora 
statutárního města Brna Bc. Ladislav Macek a předseda představenstva 
Ludvík Kadlec. Obřad svěcení za hudebního doprovodu trubačů provedl 
farář P. ThLic. Marek Hlávka z Veverské Bitýšky. Slavnost byla zakončena 
příjemným posezením s občerstvením u zdejší chaty.
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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.

V roce 2011 zahájila naše společnost svou osvětovou a vzdělávací činnost v rámci lesní pedagogiky akcí „Den 
země pod Špilberkem“ ve dnech 15. a 16. dubna. Park pod hradem Špilberk v těchto dnech navštívilo cca 4 850 
návštěvníků. Akci s podtitulem „Dobrodružství mezi stromy“ pořádala Lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání ve spolupráci s občanským sdružením Rezekvítek. Dále se na přípravě podílely další tři desítky brněnských 
organizací, včetně naší společnosti. Pro děti i dospělé byly připraveny zábavné hry, soutěže, informační stánky 
a bohatý kulturní program.
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O velikonoční sobotě 23. dubna se v parku 
u  Anthroposu v Brně–Pisárkách konal již druhý 
ročník akce nazvané „Hon na velikonoční vajíčka 
aneb zaječí rej s Hitrádiem Magic“. Pěkné 
počasí přilákalo přes 500 dětí v zajíčkovských 
kostýmech, které si vyzkoušely různé hry a hádanky 
s přírodovědnou a lesní tématikou, pletly pomlázky, 
otloukaly píšťalky a hlavně hledaly přes 2 000 
barevných vajíček ukrytých v blízkém okolí. Akci 
pořádalo lanové centrum Jungle park ve spolupráci 
s Lesy města Brna, a. s.

Na konci května se naši pracovníci zapojili do 
přípravy programu pro děti v rámci akce pořádané 
pro „Nadační fond dětské onkologie Krtek“ konané 
v lanovém centru v Brně–Pisárkách. Zajišťovali zde 
stanoviště lesní pedagogiky pro zúčastněné děti. 

Dne 10. června se uskutečnil již tradiční  „Den 
dětí“. Tentokrát byl pořádán pro žáky Základní školy 
Řehořova v Brně–Černovicích. Akce se zúčastnilo 
téměř 90 žáků třetích, čtvrtých a pátých tříd 
a proběhla v bývalém vojenském areálu Explosie 
v Brně–Řečkovicích.

Počasí dětem přálo, a tak měly jedinečnou možnost se seznámit s lesním prostředím a lidmi, kteří o les pečují. 
Celý den slavnostně zahájili trubači loveckými fanfárami.  Všichni účastníci se přesunuli do lesa, kde zhlédli ukázku 
kácení stromu a práce dřevorubce s motorovou pilou. Následovala ukázka přibližování dříví koněm. Další část dne 
strávily děti na lesní stezce, kde na ně čekalo deset stanovišť se záludnými úkoly. Jejich splnění vyžadovalo nejen 
uplatnění znalostí přírody, pohybové dovednosti, ale i zapojení všech lidských smyslů. Děti na stezce určovaly 
stromy podle listů, plodů i dřeva, poznávaly vůně černého bezu, jehličí, medu nebo sušených hub.  Snadné nebylo 
ani poznat po hmatu parůžek, oříšek či ulitu, pojmenovat paroží lesní zvěře.  V cíli bylo pro děti připravené malé 
občerstvení. Lovecké fanfáry ohlásily konec programu a závěrečné vyhodnocení. 
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Dne 21. června  proběhl na LS Deblín dopolední program lesní pedagogiky pro 26 studentů 1. ročníku Gymnázia 
v Tišnově.

Ze zpětné reakce zúčastněných dětí, studentů, ale i dospělých je patrné, že mají o tyto akce zájem a utvrzují nás 
v tom, že naše práce v této oblasti má velký význam i smysl.
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 Mimoprodukční funkce lesa
Návštěvníci lesů mají stále se zvyšující nároky 

na les a jeho využívání. Naše společnost navazuje 
na již dříve nastolený trend nabídnout každému 
jednotlivci pestrou nabídku možností pro využití 
volného času v lese. 

Větší část lidské společnosti vnímá často les jen jako 
místo pro odpočinek, ale neuvědomuje si jeho další 
významné funkce. Je to zejména ochrana půdy před 
erozí, zadržování vody v krajině, produkce kyslíku, 
zlepšování kvality a čistoty ovzduší, ochrana před 
větrem, vyrovnávání teploty a vlhkosti v ovzduší, 
útočiště pro množství živočichů a prostor pro rostliny. 
Je nutné vnímat jeho obecně prospěšné funkce 
jako vynikajícího regulátora klimatu, filtrace prachu 
a škodlivých látek, zdroje čisté pitné vody, hromadění 
a čištění velkého množství srážek a regulace oběhu 
vody daleko za hranicemi svého ekosystému.

V současné době je stále častěji vnímán střet zájmů mezi ochranou druhů a biotopů a potřebami návštěvníků 
lesa. Někteří lidé vyhledávají právě přirozené lesy, které jsou atraktivní svou přírodní rozmanitostí, ale z pohledu 
ochrany přírody reagují tyto lesy velmi citlivě na narušení svého biotopu. Z tohoto důvodu se snažíme vhodnými 
opatřeními odvést návštěvníky z podobných lokalit do jiných míst, která jsou připravená na nápor návštěvníků. 
Z těchto důvodů byly zřízeny naučné stezky, množství naučných tabulí, altánů, laviček a herních prvků. Informace 
získané na informačních tabulích umožňují návštěvníkům lesa nové pohledy na přírodu a mají vzbudit zájem 
o přírodu a životní prostředí v souvislosti s šetrným lesním hospodařením.

V brněnských lesích bylo v loňském roce uskutečněno více než dvacet sportovně–společenských akcí. Jednalo 
se o závody jak regionálního, tak národního, ale i světového významu. Všechny závody společnost podpořila bez 
finančního nároku.
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Myslivost jako součást mimoprodukčních funkcí lesa
Myslivost a její tisíciletá tradice je nedílnou součástí 

všech lesních majetků. Naše společnost se snaží ve svých 
honitbách udržovat toto nehmotné kulturní dědictví 
(vyhlášeno Ministerstvem kultury v závěru roku 2011) jak 
na individuálních lovech, tak na společných naháňkách 
na černou zvěř. Fenomén myslivosti v sobě zahrnuje řadu 
zvyků, rituálů a tradic, které se provádí při společných 
lovech, či  při vstupu do cechu myslivců. Dále v ní má 
své místo kynologie a lovecké troubení. V myslivosti 
je sloučen aspekt společenský, odborný a chovatelský. 
Naše společnost se snaží tyto tři aspekty udržovat 
v rovnováze.

Vztah mezi lesem a zvěří musí být upraven tak, aby 
zvěř byla obohacením lesa a neznamenala pro něj 
hrozbu. Opatření proti plošnému ohrožení lesa lovnou 
zvěří jsou zaměřena nejen na zajištění soukromých 
přilehlých nelesních majetků, ale především na ochranu 
a udržení zdravého lesa. S touto problematikou se  musí 
seznamovat i veřejnost a je nutné vysvětlovat podstatu 
myslivosti s jejími tradicemi. To se nám daří v rámci 
lesní pedagogiky, kde se zaměřujeme na vzdělávání dětí, 
protože ony jsou otevřené novým pohledům a  budou 
vytvářet budoucí podobu naší celé společnosti.
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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,

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

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

V roce 2011 proběhl audit u  výrobkové certifikace na výrobky a proces výroby u řeziva a frézovaných palisád. 
Audit byl proveden zástupci TÜV SÜD  Czech, s.p.

   Byl získán další certifikát v oblasti výrobkové certifikace pro výrobek „Houpačka probst“. Certifikáty výrobkové 
certifikace u konstrukcí pro houpačky a skluzavky umožňují použít tyto výrobky v přísných podmínkách dětských 
hřišť. 

   V závěru roku se společnost rozhodla neprodloužit platnost certifikátu „Systém managementu jakosti ve shodě 
s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009“ z důvodu  finanční náročnosti procesu recertifikace. Neobnovení platnosti 
certifikace systému ISO 9001:2009 v žádném případě neznamená nerespektování principů systému. Principy ISO 
má společnost nastaveny a budou dále  prakticky i administrativně udržovány.  

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 14081-1:2005,

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, Sestava kombi pro houpačku a skluzavku, Houpačka probst“  proces 
výroby a vlastnosti výrobku jsou ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1176-1:2009, ČSN 
EN 1176-2:2009, ČSN EN 1176-3:2009, ČSN EN 1176-6:2009, ČSN EN 1176-7:2009.
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 Organizační struktura společnosti Lesy města Brna, a. s.  
(stav platný k 31. 12. 2011)
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 Výkaz zisku a ztráty 2007 - 2011 (v tis. Kč)

Označení Název 2007 2008 2009 2010 2011

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 111 406 95 153 86 306 172 670 90 428

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 107 046 91 768 83 533 170 651 90 840

II. 2. Změna stavu zásob z vlastní činnosti 4 315 3 337 2 658 1 865 -1 571

II. 3. Aktivace 45 48 115 154 1 159

B. Výkonová spotřeba 68 622 55 431 47 523 75 835 48 354

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 20 391 18 192 15 583 17 732 16 663

B. 2. Služby 48 231 37 239 31 940 58 103 31 691

+ Přidaná hodnota 42 784 39 722 38 783 96 835 42 074

C. Osobní náklady 36 314 35 877 31 590 34 495 34 285

C. 1. Mzdové náklady 25 544 25 191 22 562 24 634 24 127

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 810 792 769 804 1 056

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8 968 8 946 7 376 8 228 8 272

C. 4. Sociální náklady 992 948 883 829 830

D. Daně a poplatky 228 209 244 239 262

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 311 10 117 9 828 9 811 8 949

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 359 2 633 752 140 561

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 629 2 136 336 2 211

III. 2. Tržby z prodeje  materiálu 730 497 416 138 350

F. Zůstatková cena prodaného dlohodobého majetku a materiálu 1 529 1 656 462 88 424

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 549 1 323 182 0 91

F. 2. Prodaný materiál 980 333 280 88 333

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 1 293 826 127 40 090 -9 541

IV. Ostatní provozní výnosy 10 592 10 900 8 185 8 901 12 473

H. Ostatní provozní náklady 3 921 3 512 3 289 3 883 3 683

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 2 139 1 058 2 180 17 270 17 046

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



2726 máte k nám blízko...

Označení Název 2007 2008 2009 2010 2011

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0

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 96 125 64 133 89

N. Nákladové úroky 43 0 0 0 0

XI. Ostatní finanční výnosy 46 149 13 1 100

O. Ostatní finanční náklady 223 134 144 260 124

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0

* Finanční výsledek hospodaření -124 140 -67 -126 65

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 720 75 456 3 245 3 537

Q. 1. - splatná 387 75 25 2 782 3 080

Q. 2. - odložená 333 0 431 463 457

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 295 1 123 1 657 13 899 13 574

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 10

R. Mimořádné náklady 0 0 0 311 0

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 0 0 0 -311 10

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1 295 1 123 1 657 13 588 13 584

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 2 015 1 198 2 113 16 833 17 121



2928 LESY MĚSTA BRNA, a. s.

Označení Název 2007 2008 2009 2010 2011

AKTIVA CELKEM 228 341 224 504 224 410 292 638 277 090

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

B. Dlouhodobý majetek 192 219 185 523 179 120 173 674 183 959

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 1 200

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 1 200

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

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 192 219 185 523 179 120 173 674 182 759

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

2. Stavby 160 025 155 239 150 477 148 040 152 992

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 18 775 16 891 15 087 9 615 5 988

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 369 458 495 2 191 10 682

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 58 0 0 781 50

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 170 113 57 0 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 33 782 37 531 44 201 116 288 92 228

C. I. Zásoby 9 621 8 907 7 625 9 747 8 161

C. I. 1. Materiál 1 800 1 851 1 666 1 942 1 927

2. Nedokončená výroba a polotovary 4 097 3 723 3 097 3 246 3 186

3. Výrobky 3 724 3 333 2 862 4 559 3 048

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 54 74 86 93 104

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 54 74 74 79 104

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 12 14 0

8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 9 722 9 171 7 289 8 155 9 742

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 8 807 8 222 6 686 6 996 8 696

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 581 422 199 831 581

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0

8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0

9. Jiné pohledávky 384 527 404 328 465

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 14 335 19 379 29 201 98 293 74 221

C. IV. 1. Peníze 116 135 15 130 96 133

2. Účty v bankách 14 219 19 244 14 071 98 197 74 088

 Rozvaha 2007 - 2011 (v tis. Kč)
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Označení Název 2007 2008 2009 2010 2011

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 2 340 1 450 1 089 2 676 903

D. I. 1. Náklady příštích období 1 197 858 517 231 227

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 1 143 592 572 2 445 676

PASIVA CELKEM 228 341 224 504 224 410 292 638 277 090

A. Vlastní kapitál 205 215 205 574 206 589 221 172 222 309

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

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

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 16 391 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 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku/závazků 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 21 529 22 060 22 541 23 693 24 834

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 16 871 16 936 16 992 17 075 17 754

2. Statutární a ostatní fondy 4 658 5 124 5 549 6 618 7 080

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

A. IV. 1. Nerozdělený 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 (+/-) 1 295 1 123 1 657 13 588 13 584

B. Cizí zdroje 22 544 18 721 17 774 71 399 54 387

B. I. Rezervy 5 846 6 500 6 500 46 500 36 913

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů 5 846 6 500 6 500 46 500 36 913

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 6 697 5 487 5 226 5 074 5 501

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 3 897 2 687 1 995 1 380 1 350

10. Odložený daňový závazek 2 800 2 800 3 231 3 694 4 151

B. III. Krátkodobé závazky 10 001 6 734 6 048 19 825 11 973

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 6 976 2 695 2 437 12 624 5 233

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 243 271 168 99 48

6. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 971 1 053 896 1 089 1 069

7. Stát - daňové závazky a dotace 312 595 573 3 041 2 588

8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0

10. Dohadné účty pasivní 468 355 310 915 1 123

11. Jiné závazky 1 499 1 765 1 664 2 057 1 912

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. IV. Časové rozlišení 114 209 47 67 394

C. IV. 1. Výdaje příštích období 78 133 25 56 351

2. Výnosy příštích období 36 76 22 11 43
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 Příloha tvořící součást řádné účetní závěrky k 31. 12. 2011
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.
Ke změnám ve statutárních a dozorčích orgánech společnosti Lesy města Brna, a. s. v roce 2011 nedošlo.
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 2011
Datum sestavení účetní závěrky: 16. březen 2012

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 13. března 2012.

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 82
  z toho členů řídících orgánů 3
 Celkové mzdové náklady 24 127 tis. Kč
 celkové odměny řídících a dozorčích orgánů 1 056 tis. Kč
  z toho:
  odměny statutárního orgánu a.s. 648 tis. Kč
  odměny dozorčí rady a.s. 408 tis. Kč

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.
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5) Informace o použitých účetních metodách a obecných účetních zásadách:
 Vyhláška MF č. 500/2002 Sb., 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.
 Oprávky jsou vytvářeny v souladu s § 3 zákona č. 563/1991 Sb.
 Opravné položky k pohledávkám jsou vytvářeny podle zákona č. 593/1992 Sb. 

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 457 313 Kč. 
 Účetní jednotka vytvářela zákonnou rezervu dle § 7 zákona č. 593/1992 Sb. na opravu hmotného majetku ve  

 výši 3 500 000 Kč.
 Účetní jednotka má splatné běžné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní  

 politiku zaměstnanosti ve výši 739 024 Kč. 
 Účetní jednotka má splatné běžné závazky z titulu veřejného zdravotního pojištění ve výši 329 743 Kč. 
 Účetní jednotka má splatnou daň z titulu daně z příjmu právnických osob ve výši 2 284 880 Kč.
 Účetní jednotka má splatný běžný závazek z titulu daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 298 668 Kč. 
 Účetní jednotka má splatný běžný závazek z titulu daně silniční ve výši 4 339 Kč. 
 Účetní jednotka má pohledávku za finančním úřadem z důvodu nadměrného odpočtu DPH ve výši 580 675 Kč.
 Přijaté dotace na provozní účely z prostředků Jihomoravského kraje v roce 2011 činily 4 999 610 Kč.
 Přijaté dotace na provozní účely z prostředků kraje Vysočina v roce 2011 činily 49 208 Kč.
 Přijaté dotace na investice z prostředků SZIF, Ministerstva zemědělství a EU činily 576 000 Kč. 
 Přijaté dotace na provozní činnost z prostředků SZIF a Ministerstva zemědělství v roce 2011 činily celkem  

 1 764 304 Kč.
 Účetní jednotka nevlastní zvířata.
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Informace k významným položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč)

 ROZVAHA - AKTIVA

B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – pořízení nového LHP, první splátka rozdíl, nárůst 1 200

B. II. 2.

Stavby 
 - roční odpisy - 4 772 tis. Kč, odečet dotace na podporu rekreačních funkcí lesa - 249 tis. Kč 
 - zařazení 9 973 tis. Kč (LC Trnec, LC Dolnolhotská, LC Hustá, rekonstrukce hájenky Lipůvka 187, 
   lesovna Lipůvka 109 - půdní vestavba, altán Šotolův pomník, přístřešek pro okrasné dřeviny školky Svinošice,   
   dřevník pila Bystrc, základy a přístřešek pro odkorňovač MES Rájec, krmelec LS Deblín)

rozdíl, nárůst 4 952

B. II. 3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
 - roční odpisy - 2 315 tis. Kč, odečet dotace na podporu rekreačních funkcí lesa - 471 tis. Kč 
 - zařazení 969 tis. Kč (Toyota Hilux, Konica Minolta, technické zhodnocení odkorňovač MES Rájec, kulturní  
   památka – monolit Svatý Hubert)

rozdíl, pokles -3 627

B. II. 7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
 - víceúčelová budova Babí lom, štěpkovač, rekonstrukce hájovny Vohančice č.p. 42, rekonstrukce LC Maršov - Bílý  
   potok (I. etapa)  
 - projektová dokumentace LC Pejškovský žleb, LC Pravková, LC U fořtovy studánky, LC Lažánky - Heroltice, 
   LC Lavky, LC Háj (I. etapa), retenční nádrž Pod Šedovou loukou, správní objekt Řečkovice, rekonstrukce  
   sklepů ústředí společnosti, přístavba stolárny pila Bystrc, rekonstrukce hospodářských budov LS Deblín

rozdíl, nárůst 8 491

B. II. 8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
 - v roce 2010 záloha na materiál (rekonstrukce hájenky Lipůvka 187) a záloha na Toyotu Hilux

rozdíl, pokles -731

C. I. 3.
Zásoby - snížení zásob výrobků (surového dříví) z důvodů přebytku výrobků v roce 2010 - zpracování následků větrné 
kalamity

rozdíl, pokles -1 511

C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů - krátkodobé pohledávky v souvislosti s nárůstem prodeje koncem roku - účet 311- 
odběratelé

rozdíl, nárůst    1 700

C. III. 6. Stát - daňové pohledávky - nadměrný odpočet DPH v závěru roku 2010 rozdíl, pokles -250

C. IV. 2. 
Účty v bankách - 9 973 tis. Kč pořízení investic, 1 200 tis. Kč pořízení LHP - první splátka, 11 765 tis. Kč odvod ze zisku 
statutárnímu městu Brnu včetně srážkové daně

rozdíl, pokles -24 109

D. I. 3. Příjmy příštích období - rozdíl v  bonusech za  prodej dříví (kalamita 2010) rozdíl, pokles -1 769

ROZVAHA - PASIVA
A. III. 1. Zákonný rezervní fond - rozdělení zisku z r. 2010 – 5% rozdíl, nárůst 679

A. III. 2. Statutární a ostatní fondy - sociální a investiční fond – rozdělení zisku z roku 2010, čerpání sociálního fondu rozdíl, nárůst 462

B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních předpisů
 - v roce 2011 byla čerpána rezerva na pěstební činnost ve výši 13,087 mil. Kč
 - v roce 2011 byla vytvořena rezerva na opravu lesní cestní sítě ve výši 3,5 mil. Kč

rozdíl, pokles -9 587

B. II. 10. Odložený daňový závazek - odložená daň rozdíl, nárůst 457

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů - účet 321 - dodavatelé - zpracování následků větrné kalamity v roce 2010 rozdíl, pokles -7 391

B. III. 5. Závazky k zaměstnancům - mzdy k odeslání rozdíl, pokles -51

B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace - daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu ze závislé činnosti, silniční daň rozdíl, pokles -453

B. III. 10. Dohadné účty pasivní - povýšení dohadné položky na plyn a elektrickou energii rozdíl, nárůst 208
C. IV. 1. Výdaje příštích období - nevyfakturované dodávky od Stora Enso Timber Ždírec, s.r.o. - výkup dříví rozdíl, nárůst 295

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb - zpracování a prodej kalamitního dříví v roce 2010 rozdíl, pokles -79 811

II. 2. 
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby - změna stavu zásob v souvislosti se zpracováním a prodejem 
kalamitního dříví v roce 2010

rozdíl, pokles -3 436

II. 3. 
Aktivace sazenic lesních dřevin, zemědělské produkce, stolařských výrobků, dřevařských výrobků, přístřešku pro okrasné 
dřeviny, přístřešku pro odkorňovač

rozdíl, nárůst 1 005

B. 1. Spotřeba materiálu a energie - zpracování následků větrné kalamity v roce 2010 rozdíl, pokles -1 069

B. 2. Služby - zpracování následků větrné kalamity v roce 2010 rozdíl, pokles -26 412

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - ukončení odpisů traktor Valtra, NA Mercedes Benz, NA Mercedes 
Actros, točnicový přívěs za NA

rozdíl, pokles -862

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku - prodej VS Kronos, OA Suzuki Vagon a Suzuki Grand Vitara rozdíl, nárůst 209

III. 2. Tržby z prodeje materiálu - štěrk při zimní údržbě komunikací na základě smluvních vztahů s okolními obcemi rozdíl, nárůst 212

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 
 - v roce 2010 byla z důvodů odstraňování následků větrné kalamity vytvořena rezerva na pěstební činnost ve výši 44 mil. Kč  
   a čerpána ve výši 6,5 mil. Kč 
 - v roce 2011 byla čerpána rezerva na pěstební činnost ve výši 13,1 mil. Kč 
 - v roce 2010 byla vytvořena rezerva na opravu lesní cestní sítě ve výši 2,5 mil. Kč 
 - v roce 2011 byla vytvořena rezerva na opravu lesní cestní sítě ve výši 3,5 mil. Kč

rozdíl, pokles -49 631

IV. 
Ostatní provozní výnosy - nárůst přijatých dotací, zůčtování časového rozlišení, nárůst výnosů z pronájmu bytových 
a nebytových prostor a zemědělských pozemků, nárůst bonusů za prodej dříví, pokles přijatého pojistného a přefakturace

rozdíl, nárůst 3 572

H. 
Ostatní provozní náklady  
 - pokles přefakturace v souvislosti se zpracováním větrné kalamity v roce 2010 - odvoz dříví 
 - pokles škod zvěří

rozdíl, pokles -200

X. Výnosové úroky - pokles finančních prostředků na běžném účtu rozdíl, pokles -44

XI. Ostatní finanční výnosy - kurzové zisky rozdíl, nárůst 99

O. Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky, kurzové ztráty rozdíl, pokles -136

XIII. Mimořádné výnosy - inventurní nález na HS Pila Bystrc rozdíl, nárůst 10

R. Mimořádné náklady - zborcení fóliovníku Richel z důvodů živelné události v roce 2010 rozdíl, pokles -311
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7) Informace o majetku a závazcích.
 hmotný majetek:  

 - budovy a stavby 202 877 tis. Kč
  oprávky 49 885 tis. Kč
 - dopravní prostředky 12 590 tis. Kč
  oprávky 11 457 tis. Kč
 - samostatné movité věci a soubory 36 820 tis. Kč
  oprávky 31 964 tis. Kč
 - inventář 243 tis. Kč
  oprávky 243 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. 2011:
 K datu 31. 12. 2011 eviduje společnost pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti v celkové výši  

 1 062 322 Kč. 
 Struktura pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011:

 do 30 dnů 684 177 Kč
 nad 30 dnů 107 855 Kč
 nad 60 dnů 49 834 Kč
 nad 90 dnů 0 Kč
 nad 180 dnů 5 374 Kč
 nad 365 dnů  215 082 Kč
  z toho pohledávky nad 5 let: 86 636 Kč

 Společnost nemá k datu 31. 12. 2011 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 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.

8) Pro sestavení účetní závěrky je použit výkaz zisku a ztrát, druhové členění v plném rozsahu.
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9) Drobný hmotný majetek s ohledem na princip významnosti:
 nábytek    2 417 tis. Kč
 PC, psací stroje, televize, RMG, fotoaparáty  2 290 tis. Kč
 telefony včetně mobilních, faxy   364 tis. Kč
 motorové pily, motorové nářadí   749 tis. Kč
 kamna, vařiče, sporáky   335 tis. Kč
 kotle    347 tis. Kč
 chladničky   126 tis. Kč
 čerpadla, postřikovače   394 tis. Kč
 ostatní přístroje a nářadí   1 202 tis. Kč
 mobilní buňky   15 tis. Kč
 kontejnery   171 tis. Kč
 chemická WC   166 tis. Kč
 informační cedule   170 tis. Kč
 Celkem:   8 746 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) Odměny statutárnímu auditorovi:
 - Povinný audit účetní závěrky 69 000 Kč
 - Jiné ověřovací služby 36 000 Kč
 - Celkové náklady na daňové poradenství 29 500 Kč

12) Struktura vlastního kapitálu k datu sestavení účetní závěrky:
 vlastní kapitál celkem    222 309 tis. Kč
  z toho:  
  - základní kapitál    167 500 tis. Kč
  - kapitálové fondy    16 391 tis. Kč
  - rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 24 834 tis. Kč
  - výsledek hospodaření běžného účetního období 13 584 tis. Kč 

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

Datum vypracování přílohy: 16. březen 2012

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, Křídlovická 911/34, PSČ 603 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 2011 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 
369 tis. Kč, se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je uzavřena smlouva na odběr vody v ročním objemu 
úhrad 128 tis. Kč  a se společností Teplárny Brno, a.s. je uzavřena smlouva  na dodávku energetických dřevních 
štěpek v ročním fakturovaném objemu 7 859 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 13. března 2012

Ludvík Kadlec

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

pro valnou hromadu v působnosti jediného akcionáře za rok 2011.

Dozorčí rada akciové společnosti Lesy města Brna, a. s. pracovala v roce 2011 ve složení:

 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 2011 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 2011, přezkoumala účetní závěrku k 31. 12. 2011 

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 2011“, 

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

a stav svěřeného majetku ve sledovaném období.
Konstatuje, že Lesy města Brna, a. s., jsou společností 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. 2011,
 schválit rozdělení zisku společnosti za rok 2011 dle návrhu.

V Brně dne 19. dubna 2012

 

Mgr. Jan Levíček

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

 Zpráva dozorčí rady
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