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Máme se čím chlubit.

Většina Brňáků ví, že město má velký historický lesní majetek, ale už 
málokdo ví, že je to vůbec největší výměra lesa ze všech obcí v Česku. 
Co už neví skoro nikdo je, že většina těchto lesů se nerozkládá na území 
statutárního města, ale mimo. Naprostá většina lesů uvnitř správního 
obvodu města je v majetku státním, církevním, školním nebo soukromém. 
Ale právě obyvatelé města mají vysoké nároky na takzvané mimoprodukční 
funkce lesa. Zkrátka chtějí, aby les byl především prostředím, kde se 
mohou rekreovat.

Jak má vypadat správný les, jak se má v lese hospodařit, na to je celá řada 
názorů. V praxi se občas setkávám s tím, že to, co se někomu líbí (např. 
snižovaní stavu spárkaté zvěře odstřelem), to se jinému návštěvníkovi lesa 
může zdát špatné (zvěř je naopak třeba přikrmovat a ne střílet). Pokud 
dáte dětem nakreslit les, tak v naprosté většině ztvární smrkový porost 

s několika hříbky či muchomůrkami. Není divu, vždyť smrk tvoří více než 53 % všech lesních stromů. Nebylo 
tomu tak odjakživa, před příchodem člověka do naší krajiny byl dominantní dřevinou buk, který tvořil  
40 %, zatímco smrk tvořil historicky pouze 14 % lesních dřevin. Dominance smrku je výsledkem cíleného 
lesního pasečného hospodaření, kdy cílem lesníka bylo na velké ploše vysadit stejnověký, pokud možno 
jednodruhový les, pečovat o něj a ve vhodném období holosečně smýtit. Tento způsob hospodaření se tak 
vžil, že si dnes málokdo dovede představit, že by tomu mohlo být jinak. To se naštěstí netýká ředitele Lesů 
města Brna, který má vizi úplně jinou. Na celém lesním majetku prosazuje výběrný způsob hospodaření, 
hospodaření bez holosečí. Co to znamená? Lesnictví již dlouhou dobu uznává dva základní hospodářské 
způsoby: výběrný a pasečný. V různých zemích a regionech jsou používané v různé míře, většinou dané 
historickým vývojem v té které oblasti. Teprve v posledních desetiletích se klasické holosečné hospodaření 
otřásá v základech, a to nejen v souvislosti se stále častějšími kalamitami všeho druhu, ale také na základě 
zvětšujícího se množství poznatků o ekonomické výhodnosti výběrného hospodaření pro vlastníky lesa. 
A tímto směrem se Lesy města Brna vydaly.

Naše společnost se také snaží lidem vysvětlovat, co je to les, lesní hospodaření, a navodit ve všech 
návštěvnících kladný vztah k lesu. Ať už je to budováním studánek, odpočinkových míst a v neposlední 
řadě zřízením ekologicko-výchovného pracoviště v objektu bývalé prachárny v blízkosti Řečkovic. Ale 
chceme jít i dál. Od roku 2015 se na městském lesním majetku budou objevovat malé tabulky, které 
budou návštěvníky upozorňovat na to, co se v lese právě děje (například budování oplocenek, likvidace 
větrné kalamity), a proč se to děje (snaha zabránit lesní zvěři poškodit zmlazení, vyvézt zobchodované 
dřevo dříve než se znehodnotí). Lesy města Brna mají ambici jít příkladem, ukazovat dalším majitelům 
lesa, občanům města a dalším návštěvníkům lesa, jak se dá v lese citlivě hospodařit. Lesy města Brna jsou 
již mnoho let držiteli certifikace PEFC a pevně věřím, že v příštím roce získáme prestižní certifikát FSC.

 RNDr. Mojmír Vlašín

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,

společnosti se v roce 2014 opět podařilo dosáhnout velmi dobrého 
hospodářského výsledku z běžného roku hospodaření. Prokazatelně 
se projevily reorganizační změny a opatření, kterými společnost prošla 
v posledním období. Produktivita práce na jednoho pracovníka, vztažena 
k přidané hodnotě, se meziročně zvýšila o 10 %. Velmi dobře jsme 
zobchodovali surové dříví i ostatní naši produkci a maximálně využili 
veškeré dostupné dotační tituly pro získání finančních prostředků na 
rozvoj brněnských městských lesů. 

Těžba surového dříví byla realizována ve výši 45,7 tis. m3. Probíhala dle 
schválené sortimentace pro rok 2014 vycházející z desetiletého lesního 
hospodářského plánu na období 2012–2021. Po vypořádání se s kalamitními 
holinami a rozvrácenými porosty, jako důsledků historicky největší kalamity 
brněnských městských lesů z roku 2010, se nám opět podařilo navrátit ve 

všech vhodných lokalitách k převodu lesa na nepasečný způsob hospodaření. O tom vypovídá i dosažení 
43% podílu přirozené obnovy, vztaženo k prvnímu zalesnění umělou obnovou. O dobrém stavu lesních 
porostů rovněž vypovídá velmi nízký objem kůrovcové těžby. Výše nákladů na pěstební činnost dosáhla 
9,5 mil. Kč. I přes výrazný pokles oproti roku 2013 jsou tyto náklady stále vysoké a jsou nadále ovlivňovány 
péčí o nově založené porosty na kalamitních plochách z roku 2010. K eliminaci výše nákladů pěstební činnosti 
byla částečně rozpuštěna rezerva vytvořená pro tento účel z výsledku hospodaření v minulých letech. 

Do investic, oprav a údržby majetku bylo směřováno přes 22,4 mil. Kč. Nejvýznamnější investicí v celkové 
výši 5,4 mil. Kč byla kompletní rekonstrukce správního objektu areálu bývalé Explosie v Brně-Řečkovicích. 
Tento objekt s přilehlým okolím bude sloužit pro účely lesní pedagogiky. Dále jsme opravili několik stěžejních 
lesních odvozních cest v celkové délce cca 4 km. Nejpodstatnější byla rekonstrukce lesní odvozní cesty 
u obce Hořice „Horní svážnice“ ve výši 4,8 mil. Kč. Mezi další významné stavební akce se řadí realizace dvou 
retenčních nádrží v Lažánecko-heroltickém žlebu v hodnotě 5,7 mil. Kč, první etapa opravy hlavní budovy 
lesní správy Brno v ceně 1 mil. Kč a vybudování vyhlídkového posedu v korunách stromů „Tree House“ 
v hodnotě 0,5 mil. Kč, prvního svého druhu v ČR. Ze strojních investic patří zmínit zejména zakoupení tří 
nových terénních automobilů pro potřeby lesních správ.

 Po celý rok jsme opět připravovali celou řadu akcí pro laickou i odbornou veřejnost, prezentující 
brněnské městské lesy. V rámci lesní pedagogiky strávili naši lesní pedagogové společně s dětmi i studenty 
stovky hodin výukových programů. Společnost rovněž zahájila a představila kampaň proti vandalismu při 
otevření nově vybudované naučné stezky pro děti v lokalitě Babího lomu. 

Mohu konstatovat, že se společnost nachází ve velmi dobré kondici a má dostatečné množství finančních 
prostředků pro krytí případných rizik vyplývajících z nestability v lesnicko-dřevařském sektoru. Úspěšně 
se nám daří naplňovat naše poslání starat se o svěřený majetek s péčí řádného lesního hospodáře a mohli 
jsme přispět do rozpočtu města Brna částkou více než 16 mil. Kč. 

 Na závěr chci poděkovat všem zástupcům statutárního města Brna, kteří nám v roce 2014 pomáhali uskutečňovat 
naše plány a záměry. Dále touto cestou děkuji všem svým kolegům a zaměstnancům za jejich zodpovědnou 
a náročnou každodenní práci, díky které se dá hodnotit rok 2014 jako velmi úspěšný.

	 Ing.	Jiří	Neshyba

ředitel společnosti
Lesy města Brna, a. s.

	 Úvodní	slovo	ředitele	akciové	společnosti
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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

 Ubytovací služby

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

	Profil	společnosti	
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	lesního	hospodářství	

Pěstební	činnost	
Náklady na pěstební činnost v roce 2014 dosáhly výše 9,5 mil. Kč. Tyto náklady jsou výrazně nižší 

v porovnání s minulými třemi lety. Jejich celková výše je ovlivněna především dobrým stavem a odrůstáním 
lesních kultur založených po větrné kalamitě z roku 2010. Pro snížení nákladů na pěstební činnost byla 
rozpuštěna část rezervy vytvořená z hospodářského výsledku v minulých letech. Vývoj nákladů na 
pěstební činnost je uveden v následujícím grafu. 

Náklady	pěstební	činnosti	2009–2014	(v	tis.	Kč)

Zvýšené náklady na pěstební činnost v roce 2011 byly způsobeny zalesňováním a následnou péčí 
o holiny vzniklé po větrné kalamitě z roku 2010.

V roce 2014 jsme zalesnili 248 tis. kusů lesních sazenic. Podíl melioračních a zpevňujících dřevin činil 43 %. 
Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesních porostů je závazným ustanovením 
lesního hospodářského plánu. Vzhledem k tomu, že zavedený způsob hospodaření preferuje podporu 
přirozené obnovy, dá se předpokládat, že se podíl melioračních a zpevňujících dřevin výrazně zvýší.

Celková	spotřeba	sazenic	2009–2014	(v	tis.	ks)
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První zalesnění bylo realizováno na ploše 21,26 ha, opakované zalesnění (vylepšování) uhynulých 
sazenic z let minulých na ploše 24,51 ha. Přirozená obnova lesa dosáhla výše 16,58 ha. Převážná část 
nově vzniklých holin je důsledkem nahodilých těžeb. Detailní vývoj obnovy lesa je přehledně uveden 
v následující tabulce a grafu. 

Zalesnění	a	bilance	holin	2009–2014	(v	ha)

rok
počáteční	stav	

holin
přírůstek
holin	těžbou

první
zalesnění

přirozená	
obnova

opakované	
zalesnění

celkem
zalesnění

2009 34,00 26,33 34,67 24,56 38,76 97,99

2010 1,10 92,08 10,31 12,99 21,52 44,82

2011 69,88 35,56 73,74 0,08 10,22 84,04

2012 33,05 46,69 38,24 20,59 19,29 78,12

2013 20,91 60,42 28,27 43,01 28,13 99,41

2014 10,05 32,78 21,26 16,58 24,51 62,35

Porovnání	podílu	umělé	a	přirozené	obnovy	lesa	2009–2014	(v	ha)	
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Těžební	činnost	
Celkový objem těžby k 31. 12. 2014 byl 45 692 m3 dříví. Těžby probíhaly dle schválené sortimentace 

pro rok 2014, kdy bylo v rámci platného lesního hospodářského plánu (LHP 2012–2021) vytěženo 
85 % podílu ročního etátu. Dlouhodobým záměrem společnosti je umisťování těžeb za účelem 
maximálního využití přirozeného zmlazení z porostů a přechod k nepasečnému způsobu hospodaření 
bez vzniku holin. 

Celkový	objem	těžby	2009–2014	(v	m3)

O velmi dobrém stavu lesních porostů vypovídá stále se snižující objem nahodilé kůrovcové těžby.

Vývoj	nahodilé	kůrovcové	těžby	2009–2014	(v	m3)
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Jednotlivé sortimenty dříví byly vyráběny v návaznosti na aktuální požadavky trhu se dřívím tak, aby bylo 
dosaženo co nejlepšího zhodnocení dřevní suroviny. Hodnota  průměrného zpeněžení prodaného dříví 
činila 1 547 Kč/m3.

Průměrná	realizační	cena	prodaného	dříví	2009–2014	(v	Kč/m3)

Navýšením podílu listnatých těžeb na 30 % z celkového objemu se snažíme přiblížit skutečnému poměru 
zastoupení jehličnatých a listnatých dřevin. Náklady na dopravu dříví v roce 2014 činily 76 Kč na 1 m3 
prodaného dříví.

Výchovné zásahy lesních porostů byly provedeny na celkové ploše 501,24 ha. Z toho ve věkové 
kategorii do 40 let na ploše 234,31 ha. Probírky nad 40 let činily 266,93 ha. Téměř polovina 
výchovných zásahů v těchto mladých lesních porostech byla realizována harvestorovou technologií, 
která přináší společnosti výrazné finanční úspory ve výrobních nákladech. Tato technologie je při 
správném použití šetrnější k přírodnímu prostředí. Naplňování výše uvedených výchovných zásahů 
v mladých porostech je jedním ze závazných ukazatelů v lesním hospodářství. 

Harvestorové technologie se snažíme uplatňovat dle možností i v mýtních porostech. Průměrné 
náklady na přípravu dříví pro expedici odběratelům na odvozním místě (těžba, přibližování 
a manipulace) se nám podařily udržet na úrovni předchozích let ve výši 331 Kč/m3. 

Vývoj	podílu	těžby	harvestorovou	technologií	2009–2014	(v	%)

Závěrem roku postihla brněnské městské lesy ledovková kalamita. Byly zasaženy stovky hektarů mladých 
převážně borových, dubových a bukových lesních porostů. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivní 
hospodaření v roce 2015. 
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	 Investice	a	rozvoj	společnosti	
Celkový objem finančních prostředků vynaložených na údržbu a rozvoj majetku společnosti dosáhl 

v roce 2014 výše 22,4 mil. Kč a odpovídal schválenému plánu oprav a investic pro tento rok. Investi-
ce do hmotného majetku činily 20,7 mil. Kč, opravy a údržba 1,7 mil. Kč. Do nemovitostí směřovalo 
18,8 mil. Kč, na stroje a zařízení 1,9 mil. Kč.

Investice,	opravy	a	údržba	majetku	2009–2014	(v	tis.	Kč)

Budovy	a	drobné	stavby

Na investiční zhodnocení budov bylo použito celkem 7 mil. Kč. Nejvýznamnější investicí v celkové výši 
5,4 mil. Kč byla kompletní rekonstrukce správního objektu areálu Brno-Řečkovice (bývalý objekt Explosie).  
Tento objekt s přilehlým okolím bude využíván pro účely lesní pedagogiky. Jeho součástí je i byt lesního 
pedagoga a správce objektu. Současně bylo zrekonstruováno i dvoukilometrové oplocení areálu v hod-
notě 863 tis. Kč.

Úsilí o regeneraci a revitalizaci provozních budov společnosti dokládá i provedení celkové rekonstrukce 
interiérových prostor budovy Lesní správy Brno a jejího celkového odvlhčení a to v ceně 818 tis. Kč.
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Významným počinem pro další posílení 
nabídky v oblasti poskytování rekreačních 
služeb naší společností bylo postavení origi-
nálního ubytovacího vyhlídkového posedu 
v korunách stromu takzvaný Tree House. 
Celkovým nákladem 495 tis. Kč jsme získali 
v těsné blízkosti chaty Babí lom jedinečné 
a netradiční zařízení pro nocování v příro-
dě, které již v tomto roce využily desítky 
spokojených zájemců z řad veřejnosti.

Lesní	cestní	síť

Lesní cesty jsou pro každého vlastníka lesa nepostradatelným výrobním prostředkem a jejich kvalita, 
hustota a prostorové rozmístění na majetku významným způsobem ovlivňuje celkovou úroveň obhos-
podařování lesních porostů. Rovněž je nutné zdůraznit, že zejména v příměstských oblastech mají lesní 
cesty kromě svojí provozní funkce (zpřístupnění porostů pro lesní hospodaření) i významnou funkci re-
kreační, neboť jsou využívány širokou veřejností jako vycházkové a cyklistické trasy. 
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Hlavním investičním nákladem v této oblasti byla kompletní rekonstrukce Lesní cesty Horní svážnice 
včetně hospodářských objektů ve výši 4,8 mil. Kč. Celkové náklady na běžnou údržbu a lokální opravy 
cestní sítě dosáhly 791 tis. Kč.  Je nutné zdůraznit, že převážnou část investic do cestní sítě čerpáme 
z vlastních prostředků společnosti. Vzhledem k očekávanému otevření nových dotačních programů z fon-
dů Evropské unie byly zahájeny přípravné práce (projektové a administrativní) na případné čerpání těchto 
finančních prostředků pro údržbu lesních cest v dalších obdobích.

Stroje	a	zařízení

Naše společnost se snaží v ma-
ximální možné míře využívat při 
pořizování strojního zařízení a les-
ní techniky finanční prostředky 
z operačních programů evropských 
fondů. Vzhledem k přechodu mezi 
dvěma dotačními obdobími nebylo 
možné v roce 2014 žádné prostřed-
ky čerpat, a proto byly strojní a tech-
nologické investice omezeny pouze 
na nákup tří terénních automobi-
lů TOYOTA Hilux na lesní správy  
a provozní střediska v celkové hod-
notě 1,87 mil. Kč.
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Retenční	nádrže

Díky čerpání finančních prostředků z evropských fondů Operačního programu životní prostředí se poda-
řilo vybudovat retenční nádrž Horní Slunná a retenční nádrž pod Šedovou loukou. Na celkovou investici ve 
výši 5,72 mil. Kč jsme získali dotační příspěvek ve výši 70% nákladů. Vybudované významné krajinotvorné 
prvky nejen že zadržují vodu v krajině, ale zvyšují i její rekreační potenciál.



13máte k nám blízko...

	 Lesní	správa	Lipůvka
Výměra Lesní správy Lipůvka dosahuje 2 643 hektarů, což představuje přibližně 32 % celkové výměry 

brněnských městských lesů. Lesní správa se rozkládá na katastrálním území 22 obcí okresů Blansko a Brno-
-venkov. Více než 96 % výměry lesa je zařazeno do kategorie lesa hospodářského. Naprostá většina území 
(cca 86 %) se nachází v přírodní lesní oblasti Drahanská vrchovina, 11 % náleží do Předhoří Českomoravské 
vrchoviny a 3 % zasahují i do Českomoravského mezihoří. Větší část lesů ve správě LS Lipůvka se nachází 
v lesním vegetačním stupni (LVS) dubovo-bukovém (cca 46,5 %) a bukovém (cca 40 %), necelých 13 % 
zaujímá lesní vegetační stupeň bukovo-dubový, zbylých 0,5 % LVS dubový a LVS jedlo-bukový. V plošném 
zastoupení dřevin dominuje smrk (téměř 41 %) následovaný bukem (20 %), dubem (14 %), borovicí (8 %), 
modřínem (6 %), habrem (6 %), ostatními listnatými dřevinami (3 %) a ostatními jehličnatými dřevinami (2 %).

Tato lesní správa je v posledních třiceti letech postihována větrnými kalamitami, jejichž následky 
ztěžují řádné hospodaření podle žádoucích pěstebních a těžebních modelů. Největší kalamita v celé 
historii brněnských městských lesů postihla právě Lesní správu Lipůvka. V červnu roku 2010 bylo při 
extrémně silné bouři doprovázené vichřicí zničeno bezmála 100 hektarů lesa a další stovky hektarů 
byly vážně poškozeny.
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Celkový	objem	těžby	LS	Lipůvka	2009–2014	(v	m3)

Náklady	na	pěstební	činnost	LS	Lipůvka	2009–2014	(Kč/ha)

Lesní správa Lipůvka pečuje i o lesní majetek od města Brna poně-
kud vzdálený. V katastru obcí Banín a Muzlov v okrese Svitavy (Par-
dubický kraj) se brněnští lesníci starají o cca 50 ha porostů v oblasti 
prameniště březovského vodovodu, který má zásadní význam pro 
zásobování města Brna vysoce kvalitní pitnou vodou. Vydatnost 
zdroje je velmi dobrá a umožňuje čerpat až 1 500 litrů za vteřinu. 
Lesní porosty v této lokalitě patří do kategorie lesů zvláštního urče-
ní s funkcí ochrany vodních zdrojů, proto je zde nutné hospodařit 
podle specifických předpisů.

Lesní správa Lipůvka vykonává dále odbornou správu v obec-
ních lesích obce Šebrov-Kateřina.
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	 Lesní	správa	Brno
Území, které spadá do působnosti Lesní správy Brno, se rozkládá na 2 274 hektarech a představuje 

téměř 28 % celkové rozlohy lesů ve správě Lesů města Brna. Nachází se zejména v přírodní lesní oblasti 
Drahanská vrchovina (49 %) a v přírodní lesní oblasti Předhoří Českomoravské vrchoviny (49,5 %), okrajo-
vě zasahuje i do Jihomoravských úvalů. Lesní vegetační stupně jsou zde zastoupeny následovně: dubový 
6,5 %, bukovo-dubový 55,5 %, dubovo-bukový 37,5 %, bukový 0,5 %. V plošném zastoupení dřevin je 
nejvýznamnější dub (35 %), dále smrk (20,5 %), borovice (17,5 %), modřín (7 %), buk (5,5 %), habr (5,5 %), 
ostatní listnáče (7,5 %) a ostatní jehličnany (1,5 %). Majetek v kompetenci této lesní správy je značně roz-
ptýlený, o čemž svědčí skutečnost, že zasahuje do katastrálního území 35 obcí ležících v okresech Brno-
-město, Brno-venkov a Blansko. 
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Celkový	objem	těžby	LS	Brno	2009–2014	(v	m3)

Náklady	na	pěstební	činnost	LS	Brno	2009–2014	(Kč/ha)
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Charakter lesů v působnosti Lesní správy Brno je velice rozmanitý. Od souvislých lesních komplexů v ob-
lasti Babího lomu a Kuřimské hory, kde je možné hospodařit tradičními lesnickými postupy, až po lesní 
porosty na okraji i uvnitř rozrůstající se zástavby statutárního města Brna. V intravilánu města Brna a jeho 
těsné blízkosti se nachází přibližně 1 000 hektarů lesních porostů. Tyto příměstské lesy jsou zařazeny do 
kategorie lesů zvláštního určení s funkcí rekreační a hospodaření v těchto lesích vyžaduje naprosto odliš-
ný přístup od lesa hospodářského.

Činnost lesního personálu se v těchto lokalitách posouvá z polohy odborné lesnické práce spíše 
do pozice každodenního řešení negativních dopadů městských zástaveb, jimiž jsou skládky komu-
nálního odpadu, drobné zábory lesních pozemků (zahradní komposty, skládky stavebního a jiného 
materiálu), neoprávněné vjezdy motorových vozidel do lesních porostů, ohrožení nemovitostí pádem 
suchých větví, krádeže dříví a různé formy projevu vandalismu na lesních porostech a hospodář-
ských zařízeních.

K dalším důležitým úkolům Lesní správy Brno patří údržba nejvýznamnějších lesních rekreačních loka-
lit v Brně a jeho okolí a přibližně 50 hektarů rekreačních ploch především v oblasti Brněnské přehrady. 
Pracovníci správy provádějí péči o krajinnou zeleň, sečení plážových ploch, sběr a svoz odpadků, úklid 
WC, údržbu chodníků a komunikací během celé roční sezóny, instalaci a opravy rekreačních zařízení. 
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Atraktivitu území zvyšuje obora Holedná o výměře 330 hektarů, v níž se návštěvníci mohou dostat do 
přímého kontaktu s chovanou dančí, mufloní a černou zvěří. Možnost setkání s volně žijícími živočichy 
a zvěří v jejich téměř přirozeném prostředí, snadná dostupnost, hustá síť asfaltových lesních cest, maleb-
ná zákoutí s vybudovanými napajedly, lavičkami a altány vytváří dobré podmínky pro sportovní rekreaci 
a rodinné vycházky.
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	 Lesní	správa	Deblín
Jedná se o největší lesní správu, která leží celou svou rozlohou v přírodní lesní oblasti Předhoří Českomo-

ravské vrchoviny. Zasahuje do okresů Brno-venkov a Žďár nad Sázavou a rozkládá se na území 18 obcí. 
Lesní správa Deblín má výměru 3 269 hektarů a obhospodařuje tak téměř 40 % rozlohy všech brněnských 
městských lesů. Více než 94 % lesů je zařazeno v kategorii lesa hospodářského, cca 3 % pokrývá les 
ochranný a zbylá necelá 3 % představují lesy zvláštního určení. Z lesních vegetačních stupňů má nejvyšší 
zastoupení dubovo-bukový (41 %) a bukový (36 %), v menší míře se zde nachází lesní vegetační stupeň 
bukovo-dubový (21,5 %) a okrajově i dubový (1,5 %). V současném plošném zastoupení dřevin dominuje 
smrk (37,5 %), následuje dub (18 %), borovice (14 %), buk (9 %), modřín (7 %), habr (5,5 %), jedle (4,5 %), 
ostatní listnáče (4 %) a ostatní jehličnany (0,5 %). Cílem hospodaření je zvýšení zastoupení listnatých dřevin. 

Celkový	objem	těžby	LS	Deblín	2009–2014	(v	m3)
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Náklady	na	pěstební	činnost	LS	Deblín	2009–2014	(Kč/ha)

Výrazným specifikem deblínské lesní správy je dlouhodobá snaha o zavádění a udržování 
přírodě blízkých metod hospodaření a budování významných krajinotvorných prvků (retenční 
nádrže, studánky aj.) s důrazem na mimoprodukční funkce lesa. Významnou se jeví do bu-
doucna spolupráce s pracovníky a studenty Mendelovy univerzity v Brně, například při vyu-
žívání alternativních metod zařízení lesa v rámci hospodářské úpravy části lesních porostů na 
zdejším polesí.

Lesní správa Deblín vykonává odbornou správu v obecních lesích městysu Deblín. 

Lesní správa provozuje rekreační objekt, který poskytuje ubytování v krásném lesním prostředí, neda-
leko deblínského rybníka, oblíbeném především cyklisty, běžkaři, houbaři a loveckými hosty. 
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	 Lesní	školky	Svinošice
Lesní školky Svinošice se nacházejí na náhorní rovině pod hřebenem Babího lomu mezi obcemi Svinošice, 

Šebrov, Vranov a Lelekovice. Celková rozloha školek je 13,5 hek taru, z toho produkční plochy představují 
přibližně 11 hektarů. Sedm produkčních ploch pro pěstování prostokořenných i obalovaných sazenic 
s vybudovanou závlahovou sou stavou a čerpací stanicí s nově zrekonstruovanou zásobní nádrží představuje 
ucelený komplex školkařského provozu střední velikosti s kapacitou produkce přibližně jednoho milionu 
sazenic ročně. Sociální a technické zázemí sestává ze zděné sociální budovy, prostorného klimatizačního 
skladu pro uchovávání sazenic před expe dicí a montovaných garáží pro školkařskou mechanizaci. Moderní 
fóliovníky s vlastní meteostanicí a plně automatic kým řízením závlahy a větrání slouží především k produkci 
jednoletého obalovaného sadebního materiálu.

Prostokořenné sazenice s tradičně garantovanou kvalitou, stejně jako nově produko vané obalované 
sazenice směřují jak do vlastních lesů, tak i do celé spádové oblasti. O kvalitě našeho školkařského 
provozu svědčí také fakt, že byl vybrán jako výukový objekt pro praktická cvičení studentů lesnické fakulty 
Mendelovy univer zity v Brně. Nedílnou součástí lesního školkařství je lesní semenářství, které má za úkol 
zajistit dostatečné množství kvalitního osiva pro vypěstování sazenic lesních dřevin. Na lesním majetku 
města Brna byly z tohoto důvodu vytipovány nejkvalitnější lesní porosty nebo i jednotlivé stromy, jež byly 
následně v souladu s legislativou uzná ny jako zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin. Díky tomu 
dnes společnost disponuje uznanými jednotkami pro všechny pěstované dřeviny na svém majetku. 

Distribuce	sazenic	2009–2014	(v	ks)

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

distribuce	sazenic 730 700 780 923 806 238 791 836 804 920 788 791

z	toho	obalované 15 133 13 888 17 213 53 144 59 104 55 792

Doplňkovou výrobu k produkci všech hospodářsky významných lesních dřevin tvoří pěstování sazenic 
okrasných dřevin, prodej vánočních stromků z plantáží, balených substrátů, hnojiv a kůlů ke stromkům. 

V zimním období zajišťuje středisko smluvně údržbu silnic v obcích Šebrov-Kateřina, Lipůvka a Svinošice.
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	 Pila	Bystrc
Středisko pilařské výroby společnosti Lesy 

města Brna, a. s., se nachází přímo v intravilánu 
statutárního města Brna, nedaleko Zoologické 
zahrady. Kromě stěžejní výroby stavebního 
řeziva v celkovém ročním objemu přes 1 400 
me trů krychlových realizuje také rozsáhlou 
výrobu a prodej dřevěných výrobků. Jedná 
se o mobiliář určený k rozšíření rekreačního 
potenciálu v lesích, parcích a zahradách, 
výrobky pro vybavení dětských hřišť, dře-
věné dlažby a další zakázkovou výrobu. 
Zahradní mobiliář se vyrábí jak z listnatého 
dřeva (zejména z dubu a akátu), tak ze dřeva 
jehličnatého (smrk, modřín). V celém procesu 
navrhování a výroby je kladen maximální 
důraz na trvanlivost, bezpečnost a odolnost 
produktů vůči přírodním vlivům i negativnímu 
působení člověka.

Prodej	řeziva	2009–2014	(v	m3)

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

řezivo 1 585 1 387 1 476 1 260 1 224 1 368

Středisko je vybaveno moderní správní budovou a většina ploch má povrch kry tý asfaltovou živicí. 
Samotná pilnice je však velmi zastaralá. Společnost další inves tice do tohoto provozu zatím zvažuje 
vzhledem k probíhající krizi v lesnicko-dřevařském sektoru a problematickým majetkovým vztahům 
okolních pozemků.

 Pila Bystrc má dále ve správě krytou deponii energetické štěpky určené jako zá ložní zdroj pro plné 
zajištění potřeb stěžejního odběratele, kterým jsou Teplárny Brno, a. s., v období trvale nepříznivého 
počasí, kdy je znemožněna přímá dodáv ka z lesních porostů.

Doplňkovou činností střediska je i prodej produktů jiných našich středisek. Jedná se o štípané 
palivové dříví a frézované palisády.
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	 Dřevovýroba	Rájec-Jestřebí
Hospodářské středisko Dřevovýroba Rájec-Jestřebí (dříve Manipulační a expediční sklad - MES) se nachází 

na okraji obce Rájec-Jestřebí. V důsledku změny způsobu výroby dříví po roce 2008 ztratil MES svůj původní 
význam. K manipulaci je dnes dováženo pouze slabé jehličnaté dříví, vhodné k výrobě frézovaných palisád, 
a listnaté surové kmeny pro výrobu štípaného palivového dříví. Činnost střediska je dnes tedy zaměřena 
výhradně na výrobu finálních dřevařských produktů. Jedná se o dva stěžejní výrobní uzly.

Prvním je výroba frézovaných dřevěných 
palisád na stroji Wema Probst. Dřevěné 
palisády se vyrábějí v kulatém a půlkulatém 
profilu v základních délkách. Na objednávku 
se dodávají i délky se stoupáním po 10 cm, 
palisády s jednostrannou či oboustrannou 
fazetou nebo s hrotem. Zakázkově vyrábíme 
také mimostředové kuláče, jež jsou vhodné 
především na výrobu zařízení určených pro 
dětská hřiště. Veškerý sortiment lze na přání 
odběratele ošetřit impregnací proti napadení 
hmyzem a dřevokaznými houbami. 

Druhý výrobní uzel je výroba kompletního sortimentu palivového a krbového dříví na štípacích 
strojích Hakki Pilke a Posch. Sortiment nabízeného palivového dříví je velice široký. Prodej palivového 
a krbového dříví realizujeme včetně dopravy. 

Důležitou součástí střediska je i železniční vlečka, na které probíhá nakládka dřevní hmoty na 
železniční vagóny určené převážně pro výrobu papíru a buničiny. V roce 2014 zde bylo naloženo 
a vyexpedováno cca 100 vagónů, převážně z LS Lipůvka a LS Brno. Výhledově by měla být významná 
pro dopravu energetické štěpky.

Doplňkovou činností střediska je dále výroba dřevní kůry, výroba mysliveckých zařízení a prodej 
dřevní štěpky.

Prodej	frézovaných	palisád	a	štípaného	paliva	2009–2014	(v	m3)

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

frézované	palisády 688 726 605 515 342 663

štípané	palivo 757 716 746 584 883 1 066
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Činnost tohoto střediska charakterizuje výstižně již jeho název. Středisko disponuje výkonným a moderním 
strojním vybavením a jeho činnost je směřována hlavně na pokrytí vlastních potřeb společnosti. V posledních 
letech se ovšem ve větší míře zaměřuje i na poskytování služeb pro cizí subjekty a tím se snaží využívat 
eventuální volné pracovní kapacity strojů. 

Odvozní souprava Mercedes Actros 3348 AK, vybavená návěsem Umikov, slouží k dopravě dlouhého 
i  krátkého dříví do vlastních provozů i k odběratelům. 

Další významný výrobní prostředek je štěpkovací uzel tvořený traktorem Fendt Vario 936, štěpkovačem 
Jenz 561 Z a nákladním automobilem Mercedesem Actros 2641, který je vybavený kontejnerovým 
přívěsem Schwarzmüller. Roční výkon tohoto výrobního uzlu se pohybuje kolem 32 tis. prostorových 
metrů energetické štěpky a je hojně využíván i ve službách pro cizí subjekty. V souvislosti s očekávanou 
rekonstrukcí teplárny našeho stěžejního odběratele Teplárny Brno, a. s., plánujeme v příštích letech 
výrazně navýšit roční objem výroby štěpky. 

Výkon	štěpkovače	2009–2014	(v	prm)

Přípravu dřevní hmoty ke štěpkování vyvážením a částečně i vyvážení výřezů surového dříví zajišťuje 
z velké části vlastní traktorová vyvážecí souprava, kterou tvoří traktor Valtra 111 a vlastní vyvážecí 
souprava Hypro 14. 

Plochy vzniklé po těžbě připravujeme pro umělou obnovu lesa frézou Meri 1800 poháněnou 
traktorem Valtra.

	 Středisko	dopravy	a	služeb
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	 Lesní	pedagogika	
Společnost Lesy města Brna, a. s., se intenzivně 

věnuje stále více oblíbené lesní pedagogice. Lesní 
pedagogika má prohloubit u veřejnosti zájem o les 
a objasnit význam hospodaření v lese. Jejím cílem je 
zlepšení vztahu člověka k lesu a k přírodě obecně, 
podpora v práci lesníků a zvýšení zájmu o dřevo 
jako obnovitelnou surovinu.

Lesní pedagogikou se společnost začala zabývat 
mezi prvními v České republice již od roku 2009, 
kdy byli proškoleni a získali certifikát lesního 
pedagoga první tři zaměstnanci. V současné době 
společnost disponuje osmi proškolenými lesními 
pedagogy. 

Každý rok pořádá společnost Lesy města Brna 
přibližně 20 akcí lesní pedagogiky, kterých se 
účastní kolem 2 000 dětí. Jako jedna z brněnských 
firem se také zapojuje k pořadatelskému týmu oslav 
Dne Země v Brně, kde mívá stánek s aktivitami pro 
děti. Této akce s podtitulem „Vyrobeno za humny“ 
se v roce 2014 zúčastnilo přes 4 000 návštěvníků.

Lesní pedagogika probíhá během celého roku 
s největší frekvencí v jarních a podzimních měsících. 
V zimě na sněhu je možné s dětmi pozorovat stopy 
a další pobytové znaky zvěře, přikrmovat zvěř. 
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Na jaře se programy zaměřují na probouzející se přírodu, otevírání studánek, čištění lesa a především 
na oslavy Dne Země. Na konci školního roku pořádá společnost již tradiční akci „Den s Lesy města 
Brna“, které se účastní přes 80 žáků základních škol. V létě je lesní pedagogika využívána hlavně 
příměstskými tábory. Celoročně je vyhledávanou oázou zeleně obora Holedná, která je pro brněnské 
návštěvníky velmi dobře dostupná. 

Na vysoké úrovni funguje již dlouholetá spolupráce s brněnským lanovým centrem Jungle park při 
přípravě akcí „Hon na velikonoční vajíčka“ a „Halloween“. Obě akce jsou u brněnské veřejnosti velmi 
oblíbeny a jsou hojně navštěvovány. 

Nadále pokračovala spolupráce ve vzdělávání studentů v praktických podmínkách, kde je společnost 
Lesy města Brna, a. s., partner Mendelovy univerzity v Brně. Naši lesníci strávili lektorováním pro 
posluchače lesnické a dřevařské fakulty téměř 3 000 tzv. „studentohodin“.

V roce 2014 podpořily Lesy města Brna konání přibližně 25 sportovních či turistických akcí pořádaných 
cizími subjekty v lesích, které společnost spravuje. Těchto akcí se zúčastnilo takřka 6 000 účastníků.
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	 Vodohospodářská	funkce	lesa	
Lesy města Brna si uvědomují dlouhodobý vývoj globálních změn počasí, který je v současné době cha-

rakteristický extrémními výkyvy.  Nejčastěji se tyto výkyvy projevují ve formě přívalových dešťů, jež jsou 
provázeny dlouhými obdobími bez srážek při současných skokových změnách teplot.  Tento vývoj počasí 
přináší časové úseky, kdy jsou oblasti sužovány suchem a následně po přívalových deštích záplavami. 
Veškerá dešťová voda je následně z velké části splavována do povodí. K tomuto stavu výraznou měrou 
přispívá i nešetrná zemědělská výroba, která pěstuje průmyslové monokultury na velkých lánech bez 
krajinných prvků (skupina dřevin, mez, travnatá údolnice, příkop, půda ponechaná ladem apod.) a voda 
společně s ornicí je splavována do povodí. 

Společnost se intenzivně snaží v rámci svých možností lokálně napravit tento deficit vody. Systematicky 
na vhodných místech buduje retenční nádrže. K osmi stávajícím retenčním nádržím byly v roce 2014 
vybudovány s přispěním dotačních titulů z fondů Evropské unie další dvě. Jedná se o retenční nádrž Pod 
Šedovou loukou na přítoku Pejškovského potoka, kde v období dešťů vyvěrá několik pramenů vody. Lo-
kalita se nachází pod Přírodní rezervací Slunná a jedná se o velice cenný ekosystém, který touto nádrží 
získá ještě více na své hodnotě. Druhou nádrží je retenční nádrž Horní Slunná, která navazuje na stávající 
retenční nádrž Slunná vybudovanou v roce 2013. Obě nádrže leží na Maršovském potoce, jenž jímá vodu 
z rozsáhlé náhorní plošiny, která je intenzivně zemědělsky obhospodařována.

Cílem budování těchto retenčních nádrží je nejen 
akumulace vody v krajině, zpomalení odtoku povrcho-
vé vody z povodí v oblasti, která je v dlouhodobém 
srážkovém stínu, ale i díky propracovaným litorálním 
zónám vytvoření ekologicky stabilních a estetických 
prvků v krajině, které budou poskytovat vhodný pro-
stor pro populace zvláště chráněných obojživelníků, 
společenstev bezobratlých a pro hnízdění mokřadních 
ptáků. Předpokládáme i zlepšení mikroklimatu a zvý-
šení biodiverzity přilehlého území.  

V tomto kontextu nesmíme zapomenout na vybudo-
vané mokřady Pod Slunnou a velký počet lesních stu-
dánek na celém území lesů statutárního města Brna, 
které průběžně udržujeme a budujeme nové.
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	 Rekreační	funkce	lesa
Společnost Lesy města Brna se snaží dlouhodobě prohlubovat povědomí široké veřejnosti o lese a les-

ním hospodaření. Vedle aktivní lesní pedagogiky jsou vhodným nástrojem i naučné stezky a rekreační 
zařízení. Od roku 2010 slouží návštěvníkům lesa 5 naučných stezek. Jedná se o naučné stezky Lipůvecká, 
Brněnská, Deblínská, v oboře Holedná a na Babím lomě. Na nejnovější naučné stezce na Babím lomě 
si lesníci pro komunikaci s veřejností zvolili i nového pomocníka - maskota mravence Lesíka. Tato po-
stavička hravou a zábavnou formou provází velké i malé čtenáře naučnou stezkou. Vysvětluje jim úlohu 
lesnictví v celém komplexu činností, pracovní náplň lesníků a popisuje mnohé zajímavosti z prostředí 
brněnských lesů. 

Nedaleko naučné stezky se nachází chata Babí lom a vedle 
ní domek ve větvích stromu. Tento tzv. Tree House na Babím 
lomu je prvním stavebně vyřízeným svého druhu v celé České 
republice. Cílem a hlavním účelem tohoto zařízení je nabíd-
nout lidem netradiční zážitek, během kterého lze jedinečným 
způsobem vnímat všemi smysly okolní přírodu, energii stromu 
procházejícího středem objektu i zvuky lesa. Člověk se zde 
může zastavit z každodenního shonu a naslouchat nejen příro-
du, ale i druhé. Chatu s Tree Housem  si oblíbily zejména mla-
dé páry, které zde pořádají kompletní svatby včetně svatební 
noci v koruně stromu. Na atraktivní termíny jsou zde rezervace 
i rok dopředu.

V současné době probíhají dokončovací práce v areálu bý-
valého muničního skladu Explosie v Brně-Řečkovicích, kde 
vzniká nové středisko pro výuku lesní pedagogiky, které by 
mělo své první návštěvníky přivítat již na podzim roku 2015. 
Dokončuje se zázemí učebny a probíhají venkovní terénní 
práce včetně čištění pozemku od pozůstatků z minulosti, 
které budou v etapách rozšiřovat využití venkovního areálu. 
Další činnost bude záviset na finančních možnostech společ-
nosti, protože v současné době není naše společnost mezi 
příjemci dotací pro environmentální vzdělávání.
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	 Chráněná	území

Přírodní	park	Baba
Přírodní park Baba tvoří lesní komplexy v kopcovité krajině nacházející se přibližně mezi Kníničkami, 

Medlánkami a Kuřimí. Nejvyššími vrcholy jsou Sychrov (463 m n. m.) a Velká Baba (446 m n. m.). Na 
místě dávných pastvin se dnes rozléhá několik set hektarů lesa, v němž rostou vzácná společenství dubů, 
jejichž tradiční domovinou je jižní Evropa, ale také vzácné byliny, například orchideje. Při troše štěstí 
můžete na Babě zahlédnout i vzácné ptáky, mimo jiné strakapouda prostředního.

Přírodní	rezervace	Babí	lom
Skalní hřeben tvořený spodnodevonskými křemičitými slepenci nafialovělé barvy se tyčí na rozhraní 

obcí Lelekovice a Svinošice. Na vrcholových skalách rostou přirozené rozvolněné porosty borovice 
lesní, na přiléhajících sutích listnaté dubové, habrové, bukové, javorové a lipové porosty, místy s dřínem 
a vzácnými bylinami v podrostu. Na jižním vrcholu se nachází rozhledna postavená v sedmdesátých 
letech dvacátého století, z níž se nabízí nádherný výhled do širokého okolí. V jižním směru je možné 
shlédnout celé panorama města Brna se všemi jeho dominantami, na obzoru pak vzdálené vrcholky 
Pálavy a za nejjasnějšího počasí i vrcholky Alp.

Přírodní	rezervace	Slunná
Takzvaný Lažánecký prales leží uprostřed rozsáhlých lesních porostů nad údolím Maršovského potoka 

asi 1,5 km severně od Lažánek na okraji široce klenutého vrcholového hřbetu a směrem do údolí 
Maršovského potoka na prudkých svazích jihovýchodní až východní expozice. V nadmořské výšce kolem 
400 m n. m. se nachází jedlo-bukový porost, jehož nejmohutnější buky dosahují výšky až 40 metrů 
s průměry kmenů při zemi více než jeden metr. Na každého návštěvníka „pralesa“ čeká nezvyklý zážitek 
ze setkání s 200 let starými velikány i vzácnými druhy ptáků a rostlin. Plocha této přírodní rezervace byla 
v roce 2012 zvětšena z původních 4,5 hektarů na necelých 16 hektarů. 
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Přírodní	park	Údolí	Bílého	potoka
Od Velké Bíteše po Veverskou Bitýšku se rozléhá turisticky atraktivní přírodní park Údolí Bílého potoka 

s hlubokým skalnatým údolím a lučními enklávami. Lesní porosty jsou zejména dubo-habrové, na 
suťových svazích s bukem, jedlí a lípou. Bílý potok lemuje olšový břehový porost s příměsí jasanů, vrb 
a klenů. Kromě několika starých mlýnů a usedlostí se v přírodním parku nalézá také Šmelcovna, malá 
osada proslulá každoročním vítáním jara.

Přírodní	rezervace	Kamenný	vrch
Jižně od hotelu Myslivna v Brně-Pisárkách v těsném sousedství stejnojmenného sídliště můžeme nalézt 

přírodní rezervaci se stepními a lesostepními společenstvy s bohatým výskytem rostlin podhorských 
a horských poloh. Hlavním důvodem ochrany Kamenného vrchu je populace koniklece velkokvětého, 
která patří k největším v Evropě. Za zmínku stojí rovněž naleziště koniklece lučního, lomikámenu 
cibulkatého či hvězdnice chlumní.

Přírodní	památka	Údolí	Kohoutovického	potoka
Mezi brněnskými městskými částmi Kohoutovice a Pisárky (Šárka) se rozkládá poměrně rozsáhlá 

zalesněná oblast. V její dolní části se nachází přírodní památka Údolí Kohoutovického potoka, která 
má rozlohu pouhé 3 hektary. Důvodem ochrany lokality je původní zalesněný porost, který je tvořen 
zejména buky, ale i lípami, javory a habry. Vyskytují se zde také vzácné rostliny podhorských a horských 
poloh (záraza nachová, náprstník velkokvětý, vřes obecný).

Přírodní	rezervace	Bosonožský	hájek
Důvodem prohlášení Bosonožského hájku za přírodní rezervaci je především floristická bohatost 

a zachovalost této lokality, v níž se vyskytují velmi vzácné rostliny a houby. Rezervaci tvoří sprašový kopec, 
na jehož úbočí se nalézají výrazné erozní rýhy a strže. Nejvýše položené místo se nachází v nadmořské 
výšce 370 m n. m., nejnižší bod přibližně na úrovni 300 m n. m.

Přírodní	rezervace	Černovický	hájek
Úkolem přírodní rezervace Černovický hájek je zajištění ochrany typických společenstev lužního lesa 

s výskytem některých zvláště chráněných vlhkomilných rostlin a živočichů, k nimž patří kosatec žlutý, 
blatouch bahenní, kruštík širokolistý, moudivláček lužní a lejsek šedý. Jedná se o poslední zbytek lužního 
lesa v Brně.

Přírodní	památka	Mniší	hora
Lesní komplex v nejjižnější části Babího hřbetu na vrcholu a svazích Mniší hory (333 m n. m.), který 

navazuje na severní okraj brněnské zoologické zahrady v Brně-Bystrci. Jde o přírodě blízká a přirozená 
lesní společenstva dubo-habrového lesa s výrazným zastoupením lípy malolisté a druhově bohatým 
bylinným podrostem. Z lesních porostů převažují doubravy a dubohabřiny, hostící některé ohrožené 
a chráněné druhy rostlin, např. lilii zlatohlavou, medovník velkokvětý, brambořík nachový, dřín obecný 
aj. Pařeziny s dostatkem tlejícího dřeva umožňují výskyt některých chráněných druhů ptáků, např. 
strakapouda prostředního, krutihlava obecného, lejska šedého nebo žluvy hajní. Jedná se o jedno 
z nejstarších chráněných území na území města Brna, které bylo vyhlášeno již v roce 1950 a rozkládá se 
na ploše 25 hektarů.
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		Organizační	struktura	společnosti	Lesy	města	Brna,	a.	s.
(stav	platný	k	31.	12.	2014)
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	 Výkaz	zisku	a	ztráty	2009–2014	(v	tis.	Kč)

označení název 2009 2010 2011 2012 2013 2014

I. Tržby	za	prodej	zboží 0 0 0 0 0 0

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

+ Obchodní	marže 0 0 0 0 0 0

II. Výkony 86 306 172 670 90 428 101 968 105 478 109 810

II. 1. Tržby	za	prodej	vlastních	výrobků	a	služeb 83 533 170 651 90 840 100 227 104 412 106 540

II. 2. Změna	stavu	zásob	z	vlastní	činnosti 2 658 1 865 -1 571 773 378 2 579

II. 3. Aktivace 115 154 1 159 968 688 691

B. Výkonová	spotřeba 47 523 75 835 48 354 56 602 56 012 54 795

B. 1. Spotřeba	materiálu	a	energie 15 583 17 732 16 663 15 026 13 508 13 448

B. 2. Služby 31 940 58 103 31 691 41 576 42 504 41 347

+ Přidaná	hodnota 38 783 96 835 42 074 45 366 49 466 55 015

C. Osobní	náklady 31 590 34 495 34 285 35 688 36 178 36 669

C. 1. Mzdové	náklady 22 562 24 634 24 127 24 845 25 146 25 359

C. 2. Odměny	členům	orgánů	společnosti	a	družstva 769 804 1 056 1 284 1 350 1 320

C. 3. Náklady	na	sociální	zabezpečení	a	zdravotní	pojištění 7 376 8 228 8 272 8 744 8 876 9 176

C. 4. Sociální	náklady 883 829 830 815 806 814

D. Daně	a	poplatky 244 239 262 293 353 589

E. Odpisy	dlouhodobého	nehmotného	a	hmotného	majetku 9 828 9 811 8 949 9 396 10 458 11 505

III. Tržby	z	prodeje	dlouhodobého	majetku	a	materiálu 752 140 561 3 184 7 369 2 587

III. 1. Tržby	z	prodeje	dlouhodobého	majetku	 336 2 211 3 038 7 255 2 459

III. 2. Tržby	z	prodeje		materiálu 416 138 350 146 114 128

F. Zůstatková	cena	prodaného	dlouhodobého	majetku	a	materiálu 462 88 424 1 911 4 147 446

F. 1. Zůstatková	cena	prodaného	dlouhodobého	majetku	 182 0 91 1 753 3 949 3

F. 2. Prodaný	materiál 280 88 333 158 198 443

G.
Změna	stavu	rezerv	a	opravných	položek	v	provozní	oblasti	 
a	komplexních	nákladů	příštích	období 127 40 090 -9 541 -11 277 -6 141 -4 310

IV. Ostatní	provozní	výnosy 8 185 8 901 12 473 12 014 11 134 11 466

H. Ostatní	provozní	náklady 3 289 3 883 3 683 4 451 4 944 5 500

V. Převod	provozních	výnosů 0 0 0 0 0 0

I. Převod	provozních	nákladů 0 0 0 0 0 0

* Provozní	výsledek	hospodaření 2 180 17 270 17 046 20 102 18 030 18 669

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

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

VII. Výnosy	z	dlouhodobého	finančního	majetku 0 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 0

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

VII. 3. Výnosy	z	ostatního	dlouhodobého	finančního	majetku 0 0 0 0 0 0
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označení název 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

K. Náklady	z	finančního	majetku 0 0 0 0 0 0

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

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

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

X. Výnosové	úroky 64 133 89 124 296 78

N. Nákladové	úroky 0 0 0 0 0 0

XI. Ostatní	finanční	výnosy 13 1 100 2 55 10

O. Ostatní	finanční	náklady 144 260 124 170 72 68

XII. Převod	finančních	výnosů 0 0 0 0 0 0

P. Převod	finančních	nákladů 0 0 0 0 0 0

* Finanční	výsledek	hospodaření -67 -126 65 -44 279 20

Q. Daň	z	příjmů	za	běžnou	činnost 456 3 245 3 537 3 858 3 489 3 553

Q. 1. -	splatná 25 2 782 3 080 3 086 2 690 3 055

Q. 2. -	odložená 431 463 457 772 799 498

** Výsledek	hospodaření	za	běžnou	činnost 1 657 13 899 13 574 16 200 14 820 15 136

XIII. Mimořádné	výnosy 0 0 10 0 6 0

R. Mimořádné	náklady 0 311 0 0 0 0

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

S. 1. -	splatná 0 0 0 0 0 0

S. 2. -	odložená 0 0 0 0 0 0

* Mimořádný	výsledek	hospodaření 0 -311 10 0 6 0

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

*** Výsledek	hospodaření	za	účetní	období	(+/-) 1 657 13 588 13 584 16 200 14 826 15 136

**** Výsledek	hospodaření	před	zdaněním	(+/-) 2 113 16 833 17 121 20 058 18 315 18 689
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označení název 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AKTIVA	CELKEM 224 410 292 638 277 090 267 214 264 601 261 769

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

B. Dlouhodobý	majetek 179 120 173 674 183 959 210 378 215 705 218 182

B. I. Dlouhodobý	nehmotný	majetek	 0 0 1 200 1 164 1 041 919

B. I. 1. Zřizovací	výdaje 0 0 0 0 0 0

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

3. Software 0 0 0 0 0 0

4. Ocenitelná	práva 0 0 0 0 0 0

5. Goodwill 0 0 0 0 0 0

6. Jiný	dlouhodobý	nehmotný	majetek 0 0 0 1 164 1 041 919

7. Nedokončený	dlouhodobý	nehmotný	majetek 0 0 1 200 0 0 0

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

B. II. Dlouhodobý	hmotný	majetek 179 120 173 674 182 759 209 214 214 664 217 263

B. II. 1. Pozemky 13 004 13 047 13 047 13 276 12 677 12 677

2. Stavby 150 477 148 040 152 992 174 059 179 870 184 881

3. Samostatné	movité	věci	a	soubory	movitých	věcí 15 087 9 615 5 988 14 411 19 175 14 286

4. Pěstitelské	celky	trvalých	porostů 0 0 0 0 0 0

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

6. Jiný	dlouhodobý	hmotný	majetek 0 0 0 0 0 0

7. Nedokončený	dlouhodobý	hmotný	majetek 495 2 191 10 682 5 761 1 235 4 078

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

9. Oceňovací	rozdíl	k	nabytému	majetku 57 0 0 1 707 1 707 1 341

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

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

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

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

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

5. Jiný	dlouhodobý	finanční	majetek 0 0 0 0 0 0

6. Pořizovaný	dlouhodobý	finanční	majetek 0 0 0 0 0 0

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

C. Oběžná	aktiva 44 201 116 288 92 228 55 384 48 079 42 691

C. I. Zásoby 7 625 9 747 8 161 8 807 10 098 12 872

C. I. 1. Materiál 1 666 1 942 1 927 1 800 2 717 2 928

2. Nedokončená	výroba	a	polotovary 3 097 3 246 3 186 3 528 3 466 3 831

3. Výrobky 2 862 4 559 3 048 3 479 3 915 6 113

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

5. Zboží 0 0 0 0 0 0

6. Poskytnuté	zálohy	na	zásoby 0 0 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé	pohledávky 86 93 104 129 129 129

C. II. 1. Pohledávky	z	obchodních	vztahů 74 79 104 129 129 129

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

3. Pohledávky	-	podstatný	vliv 0 0 0 0 0 0

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

5. Dlouhodobé	poskytnuté	zálohy 0 0 0 0 0 0

6. Dohadné	účty	aktivní 0 0 0 0 0 0

7. Jiné	pohledávky 12 14 0 0 0 0

8. Odložená	daňová	pohledávka 0 0 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé	pohledávky 7 289 8 155 9 742 7 877 10 830 9 181

C. III. 1. Pohledávky	z	obchodních	vztahů 6 686 6 996 8 696 7 493 9 781 8 815

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

3. Pohledávky	-	podstatný	vliv 0 0 0 0 0 0

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

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

6. Stát	-	daňové	pohledávky 199 831 581 0 621 0

7. Krátkodobé	poskytnuté	zálohy 0 0 0 0 0 0

8. Dohadné	účty	aktivní 0 0 0 0 0 0

9. Jiné	pohledávky 404 328 465 384 428 366

C. IV. Krátkodobý	finanční	majetek 29 201 98 293 74 221 38 571 27 022 20 509

C. IV. 1. Peníze 15 130 96 133 179 44 170

	 Rozvaha	2009–2014	(v	tis.	Kč)
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označení název 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2. Účty	v	bankách 14 071 98 197 74 088 38 392 26 978 20 339

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

4. Pořizovaný	krátkodobý	finanční	majetek 0 0 0 0 0 0

D. I. Časové	rozlišení 1 089 2 676 903 1 452 817 896

D. I. 1. Náklady	příštích	období 517 231 227 301 246 217

2. Komplexní	náklady	příštích	období 0 0 0 0 0 0

3. Příjmy	příštích	období 572 2 445 676 1 151 571 679

PASIVA	CELKEM	 224 410 292 638 277 090 267 214 264 601 261 769

A. Vlastní	kapitál 206 589 221 172 222 309 226 197 225 895 231 378

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

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

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

3. Změny	základního	kapitálu 0 0 0 0 0 0

A. II. Kapitálové	fondy 16 391 16 391 16 391 16 391 16 391 16 391

A. II. 1. Emisní	ážio 14 091 14 091 14 091 14 091 14 091 14 091

2. Ostatní	kapitálové	fondy 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

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

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

A. III. Rezervní	fond,	nedělitelný	fond	a	ostatní	fondy	ze	zisku 22 541 23 693 24 834 26 106 27 178 32 351

A. III. 1. Zákonný	rezervní	fond/nedělitelný	fond 16 992 17 075 17 754 18 433 19 243 19 985

2. Statutární	a	ostatní	fondy 5 549 6 618 7 080 7 673 7 935 12 366

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

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

2. Neuhrazená	ztráta	minulých	let 0 0 0 0 0 0

A. V. Výsledek	hospodaření	běžného	účetního	období	(+/-) 1 657 13 588 13 584 16 200 14 826 15 136

B. Cizí	zdroje 17 774 71 399 54 387 40 918 38 494 30 164

B. I. Rezervy 6 500 46 500 36 913 25 598 19 270 14 764

B. I. 1. Rezervy	podle	zvláštních	předpisů 6 500 46 500 36 913 25 598 19 270 14 764

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

3. Rezerva	na	daň	z	příjmù 0 0 0 0 0 0

4. Ostatní	rezervy 0 0 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobé	závazky 5 226 5 074 5 501 4 949 5 723 6 221

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

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

3. Závazky	-	podstatný	vliv 0 0 0 0 0 0

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

5. Dlouhodobé	přijaté	zálohy 0 0 0 0 0 0

6. Vydané	dluhopisy 0 0 0 0 0 0

7. Dlouhodobé	směnky	k	úhradě 0 0 0 0 0 0

8. Dohadné	účty	pasivní 0 0 0 0 0 0

9. Jiné	závazky 1 995 1 380 1 350 25 0 0

10. Odložený	daňový	závazek 3 231 3 694 4 151 4 924 5 723 6 221

B. III. Krátkodobé	závazky 6 048 19 825 11 973 10 371 13 501 9 179

B. III. 1. Závazky	z	obchodních	vztahů 2 437 12 624 5 233 5 945 8 914 5 263

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

3. Závazky	-	podstatný	vliv 0 0 0 0 0 0

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

5. Závazky	k	zaměstnancům 168 99 48 137 0 0

6. Závazky	ze	sociálního	a	zdravotního	pojištění 896 1 089 1 069 1 048 1 055 1 061

7. Stát	-	daňové	závazky	a	dotace 573 3 041 2 588 448 275 566

8. Krátkodobé	přijaté	zálohy 0 0 0 0 0 0

9. Vydané	dluhopisy 0 0 0 0 0 0

10. Dohadné	účty	pasivní 310 915 1 123 981 1 236 276

11. Jiné	závazky 1 664 2 057 1 912 1 812 2 021 2 013

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

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

2. Krátkodobé	bankovní	úvěry 0 0 0 0 0 0

3. Krátkodobé	finanční	výpomoci 0 0 0 0 0 0

C. IV. Časové	rozlišení 47 67 394 99 212 227

C. IV. 1. Výdaje	příštích	období 25 56 351 38 66 59

2. Výnosy	příštích	období 22 11 43 61 146 168
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	 Příloha	tvořící	součást	řádné	účetní	závěrky	k	31.	12.	2014
Obsah dle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění

1)	 Informace	o	účetní	jednotce:
Lesy	města	Brna,	a.	s.
se	sídlem	Kuřim,	Křížkovského	247,	PSČ	664	34
zapsaná	v	obchodním	rejstříku	vedeném	Krajským	soudem	v	Brně	oddíl	B,	vložka	4713
dne	1.	července	1994
IČ:	60713356	 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 sérii A a 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
1	499	960	Kč v sérii 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:
V průběhu roku 2014 došlo ke změně ve složení statutárních a dozorčích orgánů společnosti  

Lesy města Brna, a. s. 

Statutární	orgán	-	představenstvo	do	1.	prosince	2014:	
 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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Statutární	orgán	-	představenstvo	k	rozvahovému	dni:	
 předseda	představenstva: RNDr. Mojmír Vlašín
 den vzniku funkce: 15. prosince 2014
 den vzniku členství v představenstvu: 2. prosince 2014

 místopředseda	představenstva: Marek	Janíček
 den vzniku funkce: 15. prosince 2014 

 den vzniku členství v představenstvu: 2. prosince 2014

 člen	představenstva: Ing.	Vít	Beran 
 den vzniku členství v představenstvu: 2. prosince 2014

 člen	představenstva: Ing.	Jiří	Neshyba 
 den vzniku členství v představenstvu: 2. prosince 2014

Dozorčí	rada	do	1.	prosince	2014:
 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.	Miroslav	Pacholík 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 17. června 2013

 člen	dozorčí	rady: Ing.	Michal	Mareček 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 27. ledna 2014

 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

Dozorčí	rada	k	rozvahovému	dni:
 předseda	dozorčí	rady: Ing.	Zuzana	Artimová 

 den vzniku funkce: 22. prosince 2014 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 2. prosince 2014

 místopředseda	dozorčí	rady: Mgr.	René	Novotný 
 den vzniku funkce: 22. prosince 2014 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 2. prosince 2014

 člen	dozorčí	rady: Doc.	Ing.	Dalibor	Janouš,	CSc. 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 2. prosince 2014 

	 člen	dozorčí	rady: Ing.	Miroslav	Pacholík 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 17. června 2013

 člen	dozorčí	rady: Ing.	Michal	Mareček 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 27. ledna 2014

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

V uplynulém účetním období nedošlo k zásadním změnám v organizační struktuře.
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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 sérii A a 1 kus akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1	499	960	Kč v sérii B. 
Datum emise kmenové akcie série B ve jmenovité hodnotě 1 499 960 Kč je 24. listopad 2010.
Datum rozvahového dne:  31. prosinec 2014
Datum sestavení účetní závěrky: 20. březen 2015

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 byla zpracována dne 
30. dubna 2015. 

Další významné skutečnosti po rozvahovém dni ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly.

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 79
  z toho členů řídících orgánů 3
 Celkové mzdové náklady 25 359 tis. Kč
 celkové odměny řídících a dozorčích orgánů 1 320 tis. Kč
  z toho:
  odměny statutárního orgánu a. s. 821 tis. Kč
  odměny dozorčí rady a. s. 499 tis. Kč

4) Půjčky,	úvěry	zajištění	a	ostatní	peněžní	či	nepeněžní	plnění.
Půjčky, úvěry zajištění a ostatní peněžní či nepeněžní plnění nebyly vůči osobám, které jsou statutárním  

orgánem, členem statutárních, řídících a dozorčích orgánů včetně bývalých osob a členů těchto orgánů, 
v účetní jednotce použity.

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 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 497 942 Kč. 
 Účetní jednotka vytvářela zákonnou rezervu dle § 7 zákona č. 593/1992 Sb. na opravu hmotného 

 majetku ve výši 1 000 000 Kč.
 Účetní jednotka vytvářela zákonnou rezervu dle § 9 zákona č. 593/1992 Sb. na pěstební činnost 

 ve výši 4 000 000 Kč.
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 Účetní jednotka má splatné běžné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku  
 na státní politiku zaměstnanosti ve výši 732 867 Kč. 

 Účetní jednotka má splatné běžné závazky z titulu veřejného zdravotního pojištění ve výši 327 877 Kč. 
 Účetní jednotka má splatnou daň z titulu daně z příjmu právnických osob ve výši 165 960 Kč.
 Účetní jednotka má splatný běžný závazek z titulu daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 293 928 Kč. 
 Účetní jednotka má splatný běžný závazek z titulu daně silniční ve výši 8 714 Kč. 
 Účetní jednotka má splatný běžný závazek z titulu daně z převodu nemovitostí ve výši 63 472 Kč.
 Přijaté dotace na provozní účely z prostředků Jihomoravského kraje činily 2 582 172 Kč.
 Přijaté dotace na provozní účely z prostředků Ministerstva zemědělství podle zákona o státním 

 rozpočtu činily 196 460 Kč.
 Přijaté dotace na investice z prostředků SZIF, Ministerstva zemědělství a EU činily 2 591 231 Kč. 
 Přijaté dotace na investice z prostředků Ministerstva životního prostředí činily 3 666 298 Kč.
 Přijaté dotace na provozní činnost z prostředků SZIF a Ministerstva zemědělství činily celkem 724 260 Kč.
 Náhrady z titulu hospodaření ve zvláště chráněných územích (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) 

 činily celkem 431 821 Kč.
 Přijaté dotace z prostředků EU z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost činily  

 celkem 502 402 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. II. 2.
Stavby 

Zařazení budov a staveb v celkové výši 11 517 tis. Kč, odpočet odpisů
meziroční nárůst 5 011

B. II. 3.
Samostatné	movité	věci	a	soubory	movitých	věcí 

Zařazení věcí movitých v celkové výši 2 329 tis. Kč, prodej v celkové výši 2 460 tis. Kč, odečet odpisů
meziroční pokles -4 889

B. II. 7

Nedokončený	dlouhodobý	hmotný	majetek 

Rozpracované investice: retenční nádrže: Pod Šedovou loukou, Horní Slunná, Spirálky; lesní cesty: Suché louky, Kouty-Blatnička, 

Explosia, Obecnice; Chata Javor, Areál a učebna Řečkovice, kanalizační přípojka Sentice

meziroční nárůst 2 843

C. IV. 2.

Účty	v	bankách 

Čerpání prostředků v souladu se schváleným plánem oprav a investic: rekonstrukce správního objektu v Brně-Řečkovicích, rekonstrukce 

lesní cesty Horní svážnice, rekonstrukce objektu lesní správy Brno, výstavba retenčních nádrží Horní Slunná a Pod Šedovou loukou, 

pořízení hráze v oblasti Vohančice-Pejškov, pořízení dřevníku a oplocení v lesních školkách ve Svinošicích, výstavba krmného zařízení 

pro divočáky a sila v obůrce Holedná, nákup traktorového přívěsu SVAN a tří osobních automobilů Toyota Hilux 

meziroční pokles -6 639

ROZVAHA	-	PASIVA

A. III. 1.
Zákonný	rezervní	fond/nedělitelný	fond 

Rozdělení zisku z roku 2013 - 5%
meziroční nárůst 742

A. III. 2.
Statutární	a	ostatní	fondy 

Sociální fond - příděl ze zisku 750 tis. Kč a investiční-krizový fond - příděl ze zisku 5 095 tis. Kč, čerpání fondů
meziroční nárůst 4 431

B. I. 1.

Rezervy	podle	zvláštních	předpisů 

V roce 2014 byla čerpána rezerva na pěstební činnost ve výši 9 506 tis. Kč

Vytvořena byla rezerva na pěstební činnost ve výši 4 000 tis. Kč a na opravu hmotného majetku ve výši 1 000 tis. Kč

meziroční pokles -4 506

B. III. 7.

Stát	-	daňové	závazky	a	dotace 

Závazky z titulu daně z příjmu právnických osob ve výši 166 tis. Kč, daně z příjmu ze závislé činnosti 294 tis. Kč, DPH 391 tis. Kč, 

silniční daně 9 tis. Kč, daně z převodu nemovitostí 63 tis. Kč, pohledávka na dotaci od SZIF 357 tis. Kč

meziroční nárůst 291

B. III. 10.

Dohadné	účty	pasivní 

Předpokládaná úhrada nákladů za vodné, elektřinu a plyn ve výši 276 tis. Kč; na rozdíl od předchozího období se zde 

nezúčtovávají náklady za nevybranou dovolenou

meziroční pokles -960

VÝKAZ	ZISKU	A	ZTRÁTY

II. 2. 

Změna	stavu	zásob	z	vlastní	činnosti

Zvýšení stavu zásob z vlastní činnosti v roce 2014 - změna stavu zásob dříví. Na zápornou změnu stavu zásob v roce 2011 měl 

významný dopad prodej kalamitního dříví z roku 2010 na počátku roku 2011 a útlum těžeb v roce 2011 v souvislosti se závěrem decennia

meziroční nárůst 2 201

III. 1. 
Tržby	z	prodeje	dlouhodobého	majetku

Prodej traktoru Fendt, nakladače Volvo L40B, osobního automobilu Suzuki Ignis, rotačního žacího stroje a obraceče sena
meziroční pokles -4 782

F. 1. 
Zůstatková	cena	prodaného	dlouhodobého	majetku

Pokles přímo souvisí z bodem III.1.
meziroční pokles -3 946

G. 

Změna	stavu	rezerv	a	opravných	položek	v	provozní	oblasti	a	komplexních	nákladů	příštích	období

Čerpání rezervy na pěstební činnost ve výši 9 506 tis. Kč, vytvoření rezervy na pěstební činnost ve výši 4 000 tis. Kč a na opravu 

hmotného majetku ve výši 1 000 tis. Kč, opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 183 tis. Kč a opravná 

položka k pohledávkám ve výši 13 tis. Kč

meziroční nárůst 1 831

X. 

Výnosové	úroky

Pokles úrokových sazeb ovlivnil výši úroku z termínovaného vkladu. V průběhu roku 2014 výběr vkladu z termínovaného účtu ve 

výši 5 mil. Kč

meziroční pokles -218
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V oblasti výzkumu a vývoje spolupracuje společnost Lesy města Brna, a. s., zejména s Lesnickou 
a dřevařskou fakultou MENDELU a Školním lesním podnikem ve Křtinách.

7) Informace	o	majetku	a	závazcích:
 hmotný majetek:  

 - budovy a stavby 249 241 tis. Kč
  oprávky 64 360 tis. Kč
 - dopravní prostředky 16 514 tis. Kč
  oprávky 9 791 tis. Kč
 - samostatné movité věci a soubory 38 197 tis. Kč
  oprávky 30 634 tis. Kč
 - inventář 243 tis. Kč
  oprávky 243 tis. Kč
 - pozemky 12 677 tis. Kč

 nehmotný majetek: 1 225 tis. Kč
  oprávky 306 tis. Kč

Aktuální	stav	pohledávek	z	obchodního	styku	po	lhůtě	splatnosti	k	datu	31.	12.	2014:

 K datu 31. 12. 2014 eviduje společnost pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti v celkové výši  
 316 969 Kč. 

 Struktura pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2014:
 do 30 dnů 183 550 Kč
 nad 30 dnů 0 Kč
 nad 60 dnů 0 Kč
 nad 90 dnů 0 Kč
 nad 180 dnů 0 Kč
 nad 365 dnů  133 419 Kč
  z toho pohledávky nad 5 let 117 046 Kč

 Společnost nemá k datu 31. 12. 2014 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 sérii A a 1 kusu akcie v listinné podobě na jméno ve  
 jmenovité hodnotě	1	499	960	Kč	v sérii B.

 V měsíci srpnu 2012 došlo na základě nového znaleckého posudku k trvalému snížení pořizovací 
 ceny dlouhodobého majetku inv. číslo 850003 - budova archívu Kuřim. Byla vytvořena opravná 
 položka ve výši 1 829 667 Kč, která se bude účetně odepisovat po dobu deseti let.

 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    2 889 tis. Kč
 PC, psací stroje, televize, RMG, fotoaparáty  2 304 tis. Kč
 telefony včetně mobilních, faxy   456 tis. Kč
 motorové pily, motorové nářadí   939 tis. Kč
 kamna, vařiče, sporáky   309 tis. Kč
 kotle    347 tis. Kč
 chladničky   145 tis. Kč
 čerpadla, postřikovače   469 tis. Kč
 ostatní přístroje a nářadí   1 405 tis. Kč
 mobilní buňky   12 tis. Kč
 kontejnery   176 tis. Kč
 chemická WC   166 tis. Kč
 informační cedule   255 tis. Kč
	 Celkem	 	 	 9	872	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 30 000 Kč

12)	 Struktura	vlastního	kapitálu	k	datu	sestavení	účetní	závěrky:
 vlastní kapitál celkem    231 378 tis. Kč
  z toho:  
  - základní kapitál    167 500 tis. Kč
  - kapitálové fondy    16 391 tis. Kč
  - rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 32 351 tis. Kč
  - výsledek hospodaření běžného účetního období 15 136 tis. Kč 

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

Datum vypracování přílohy: 30. duben 2015

 RNDr. Mojmír Vlašín

předseda představenstva
společnosti Lesy města Brna, a. s.
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	 Zpráva	o	vztazích
Společnost	Lesy	města	Brna,	a.	s.
Sídlo	společnosti:	Křížkovského	247,	664	34	Kuřim
IČ:	60713356
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4713
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 30. dubna 2015

1)	konstatovalo,	že:

je povinno vypracovat v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zprávu o vztazích (dále jen „zpráva“).

2)	schválilo	tuto	Zprávu	o	vztazích	za	účetní	období	leden–prosinec	2014

1	Struktura	vztahů	mezi	osobami

1.1	Ovládaná	osoba

Lesy	města	Brna,	a.	s.
Sídlo společnosti: Křížkovského 247, 664 34 Kuřim
IČ: 60713356
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4713

1.2	Ovládající	osoba

Statutární	město	Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČ: 44992785

1.3	Osoby	ovládané	stejnou	ovládající	osobou

Brněnské	komunikace	a.	s.	
Sídlo společnosti: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno 
IČ: 60733098
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1479
Dopravní	podnik	města	Brna,	a.	s.
Sídlo společnosti: Hlinky 151, 656 46 Brno
IČ: 25508881
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2463
Technické	sítě	Brno,	akciová	společnost
Sídlo společnosti: Barvířská 5, 602 00 Brno
IČ: 25512285
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2500
SAKO	Brno,	a.	s.
Sídlo společnosti: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČ: 60713470
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1371
ASTV,	s.	r.	o.	-	podíl	51%
Sídlo společnosti: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČ: 27674622
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 50990
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STAREZ	-	SPORT,	a.	s.
Sídlo společnosti: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČ: 26932211
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4174
Pohřební	a	hřbitovní	služby	města	Brna,	a.	s.
Sídlo společnosti: Koliště 7, 602 00 Brno
IČ: 60713330
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5828
Teplárny	Brno,	a.	s.
Sídlo společnosti: Okružní 828/25, 638 00 Brno
IČ: 46347534
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 786
Brněnské	vodárny	a	kanalizace,	a.	s.
Sídlo společnosti: Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ: 46347275
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 783
Technologický	Park	Brno,	a.	s.
Sídlo společnosti: Technická 15, 616 00 Brno
IČ: 48532215
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1034

KORDIS	JMK,	a.	s.
Sídlo společnosti: Nové sady 946/30, 602 00 Brno
IČ: 26298465
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6753

1.4	Osoby	ovládané	ovládanou	osobou
Společnost Lesy města Brna, a. s., nedisponuje majetkovou účastí v žádné obchodní společnosti.

2	Úloha	ovládané	osoby	v	podnikatelském	seskupení
Úlohou společnosti Lesy města Brna, a. s., je udržování a zlepšování stavu městských lesů, trvalé zajištění 

vyrovnanosti lesní produkce se zaměřením na přírodě blízké hospodaření, trvalé zajišťování rozvoje 
obnovitelných produktů lesa a jiných užitků z hospodaření pro současné i budoucí generace.

3	Způsob	a	prostředky	ovládání
3.1	Způsob	ovládání
V celém sledovaném období vykonávalo rozhodující vliv na činnost společnosti statutární město Brno. 

Ovládající osoba vykonávala ovládání zejména prostřednictvím osob jmenovaných do orgánů společnosti.

3.2	Personální	propojení

do	1.	prosince	2014
Předseda představenstva společnosti Ludvík Kadlec byl v rozhodném období místopředsedou 

představenstva propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., členem představenstva propojené 
osoby Brněnské komunikace a. s., předsedou dozorčí rady propojené osoby ASTV, s.r.o., a místopředsedou 
představenstva propojené osoby SAKO Brno, a. s.

Místopředseda představenstva společnosti Jiří Novotný byl v rozhodném období předsedou představenstva 
propojené osoby SAKO Brno, a. s., předsedou představenstva propojené osoby Pohřební a hřbitovní služby 
města Brna, a. s., místopředsedou dozorčí rady propojené osoby Dopravní podnik města Brna, a. s., a členem 
dozorčí rady propojené osoby Technologický park Brno, a. s.
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Člen představenstva společnosti JUDr. Michal Chládek byl v rozhodném období předsedou dozorčí rady 
propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., členem dozorčí rady propojené osoby Teplárny 
Brno, a. s., členem dozorčí rady propojené osoby Dopravní podnik města Brna, a. s., a předsedou 
představenstva propojené osoby Technické sítě Brno, akciová společnost.

Člen představenstva společnosti Dušan Pazdírek byl v rozhodném období členem dozorčí rady propojené 
osoby Brněnské komunikace a. s., místopředsedou představenstva propojené osoby KORDIS JMK, a. s., 
a členem představenstva propojené osoby SAKO Brno, a. s.

Člen představenstva společnosti Mgr. Martin Ander, Ph.D. byl v rozhodném období předsedou dozorčí rady 
propojené osoby Dopravní podnik města Brna, a. s., a členem dozorčí rady propojené osoby KORDIS JMK, a. s.

Člen dozorčí rady společnosti Pavel Greňo byl v rozhodném období členem představenstva propojené 
osoby Teplárny Brno, a. s.

Člen dozorčí rady společnosti Ing. Stanislav Michalík byl v rozhodném období členem představenstva 
propojené osoby Teplárny Brno, a. s., místopředsedou představenstva propojené osoby Pohřební a hřbitovní 
služby města Brna, a. s., členem představenstva propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., 
předsedou dozorčí rady propojené osoby SAKO Brno, a. s., a členem představenstva propojené osoby 
Brněnské komunikace a. s.

od	2.	prosince	2014
Místopředseda představenstva společnosti Marek Janíček byl v rozhodném období předsedou 

představenstva propojené osoby Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., a předsedou dozorčí rady 
propojené osoby Dopravní podnik města Brna, a. s.
Člen představenstva společnosti Ing. Vít Beran byl v rozhodném období předsedou dozorčí rady 

propojené osoby Technické sítě Brno, akciová společnost.
Místopředseda dozorčí rady společnosti Mgr. René Novotný byl v rozhodném období místopředseda 

představenstva propojené osoby STAREZ - SPORT, a. s. 

3.3	Struktura	propojení
Společnosti	ovládané	statutárním	městem	Brnem
Společnosti se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna:

 Brněnské komunikace a. s.

 Dopravní podnik města Brna, a. s.

 Technické sítě Brno, akciová společnost

 SAKO Brno, a. s.

 STAREZ - SPORT, a. s.

 Lesy města Brna, a. s. 

 Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.

 Teplárny Brno, a. s.

Společnosti, ve kterých má statutární město Brno rozhodující vliv na řízení:

 Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., (majetková účast 51 %)

4	Přehled	jednání	učiněných	na	popud	nebo	v	zájmu	ovládající	osoby	nebo	jí	ovládaných	
osob	týkající	se	majetku,	který	přesahuje	10	%	vlastního	kapitálu	ovládané	osoby	zjištěného	
podle	poslední	účetní	závěrky	za	posuzované	období
Společnost Lesy města Brna, a. s., neučinila v průběhu účetního období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob týkající se majetku, který 
přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.
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5	Přehled	smluv	mezi	osobou	ovládanou	a	osobou	ovládající	nebo	osobami	jí	ovládanými

osoba název	smlouvy

Statutární město Brno
Nájemní smlouva

Příkazní smlouvy

SAKO Brno, a. s. Smlouva o převzetí a svozu odpadu

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

Smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do 
kanalizace pro veřejnou potřebu

Teplárny Brno, a. s. Memorandum o spolupráci - zajištění dodávky dřevní štěpky

6	Objemová	plnění
6.1	Společnost	nakupuje	výrobky	a	služby	od	propojených	osob

Přehled plnění za rok 2014 (vč. DPH)
osoba název	smlouvy objem	v	tis.	Kč

Statutární město Brno Nájemné 8 355

SAKO Brno, a. s. Převzetí a svoz odpadu 372

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Vodné, stočné 155

6.2	Společnost	prodává	výrobky	a	poskytuje	služby	propojeným	osobám
Přehled plnění za rok 2014 (vč. DPH)

osoba název	smlouvy objem	v	tis.	Kč

Statutární město Brno Správa a údržba rekreačních ploch a vodních toků ve 
vlastnictví statutárního města Brna 14 403

Teplárny Brno, a. s. Dodávka dřevní štěpky 9 247

7	Posouzení,	zda	ovládané	osobě	vznikla	újma,	a	posouzení	jejího	vyrovnání
Společnosti Lesy města Brna, a. s., nevznikla v průběhu účetního období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 újma 

na základě vlivu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob.

8	Zhodnocení	výhod	a	nevýhod	plynoucích	ze	vztahů	mezi	osobami	uvedenými	v	této	zprávě
Společnost Lesy města Brna, a. s., si není vědoma žádných nevýhod ani rizik plynoucích ze stávající struktury 

pro ovládanou osobu.

9	Závěr
S ohledem na prověřené právní vztahy mezi společností, ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou v účetním období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 je zřejmé, že mezi těmito společnostmi 
nebyly v účetním období uzavřeny žádné obchodní smlouvy, učiněna opatření, právní úkony nebo ostatní 
plnění, která by měla za následek pro společnost újmu nebo nepřiměřenou výhodu.
Zpráva byla zpracována a schválena v představenstvu společnosti Lesy města Brna, a. s., na zasedání konaném 

dne 30. dubna 2015.

 RNDr. Mojmír Vlašín

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 2014.

Dozorčí	rada	akciové	společnosti	Lesy	města	Brna,	a.	s.,	pracovala	v	roce	2014	ve	složení:

do	1.	prosince	2014:

předseda: Mgr. Jan Levíček 

místopředseda: RNDr. Mojmír Vlašín 

členové: Pavel Greňo 

  Ing. Stanislav Michalík 

  Ing. Miroslav Pacholík

  Ing. Zdeněk Hradecký  do 26. ledna 2014

  Ing. Michal Mareček od 27. ledna 2014

k	rozvahovému	dni:

předseda: Ing. Zuzana Artimová  

místopředseda: Mgr. René Novotný 

členové: Doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.

  Ing. Miroslav Pacholík

  Ing. Michal Mareček

	 Zpráva	dozorčí	rady
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Dozorčí rada společnosti jednala v roce 2014 na šesti řádných zasedáních, v termínech, které jsou 
v souladu se stanovami společnosti. V roce 2014 skončilo funkční období Ing. Zdeňka Hradeckého 
v dozorčí radě. V řádných volbách byl ze tří kandidátů zvolen za člena dozorčí rady z řad zaměstnanců 
Ing. Michal Mareček. V prosinci jmenovala Rada města Brna nové členy dozorčí rady. V kontrolní činnosti 
věnovala dozorčí rada pozornost oblasti ekonomiky společnosti, jejího financování a plnění plánu 
investic společnosti, s důrazem na změny, které v průběhu roku nastaly uvnitř společnosti a ve vnějších 
podmínkách pro její činnost. Dozorčí radě byly ze strany společnosti předávány veškeré materiály potřebné 
pro její činnost tak, aby byla průběžně informována o výsledcích hospodaření, stavu pohledávek a obsahu 
uzavíraných důležitých obchodních smluv. Zástupci vedení společnosti byli přítomni projednávání všech 
vybraných bodů programu každého zasedání dozorčí rady a odpovídali na případné otázky členů dozorčí 
rady v diskusi.

Dozorčí rada byla průběžně informována o přijatých usneseních představenstva společnosti. Při své 
kontrolní činnosti dozorčí rada neshledala žádné věcné ani formální vady v jednání a činnosti představenstva 
společnosti.

V souvislosti s ukončením hospodářského roku 2014 byla dozorčí rada seznámena se Zprávou o vztazích 
mezi propojenými osobami schválenou představenstvem.

V rámci své kontrolní pravomoci dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za 
účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a dále se seznámila se Zprávou auditora o ověření řádné 
účetní závěrky za sledované účetní období. Dozorčí rada projednala výsledek hospodaření společnosti 
za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku. Tyto podklady jsou zahrnuty ve „Výroční zprávě o hospodaření 
společnosti Lesy města Brna, a. s., za rok 2014“, kterou dozorčí rada odsouhlasila.

Dozorčí rada hodnotí velice pozitivně dosažené hospodářské výsledky společnosti, vlastní pěstební 
a těžební činnost, stav svěřeného majetku ve sledovaném období a dlouhodobě nízký stav pohledávek 
po lhůtě splatnosti z obchodního styku.

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

  schválit	řádnou	roční	účetní	závěrku	společnosti	k	datu	31.	12.	2014,

  schválit	rozdělení	zisku	společnosti	za	rok	2014	dle	návrhu.

V Kuřimi dne 4. května 2015 Ing.	Zuzana	Artimová

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	2014

Lesy	města	Brna,	a.	s.

www.lesymb.cz

Datum	zpracování	výroční	zprávy:	7.	května	2015

Zpracovala	Reakce	s.	r.	o.	-	www.reakcesro.cz






