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Potenciál pro korupční jednání v rámci lesního hospodářství 

 
Anotace 

 

Příspěvek se věnuje hned třem aspektům, souvisejícím s tématem lesního hospodářství. 
Úvodní pasáž se zamýšlí nad aspektem nelegálních nebo eticky sporných činností, 
souvisejících s tématem dřevozpracujícího průmyslu. Další část popisuje národní „strategie“ 
využívání lesů v rámci některých evropských států (s důrazem na předcházení a potírání 
možných nelegálních aktivit včetně korupčního potenciálu). Závěr je pak věnován tématu 
elektronických aukcí dřeva, jako příspěvku ke ztransparentnění celého procesu. 
 

Klíčová slova 

 
Korupce, nelegální aktivity, dřevozpracující průmysl, těžba dřeva. 
 
Summary 
 
The paper is devoted to three aspects related to the topic of forestry. Introductory passage 
reflects the aspect of illegal or ethically questionable activities related to the woodworking 
industry. The next section describes the national "strategies" of the use of forests in the 
context of some European countries (with the emphasis on prevention and combating of 
possible illegal activities, including corruption). The conclusion is then handling with the 
topic of electronic timber auctions, as a contribution to more transparent proces sof timber 
trade.  
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Protiprávní činnost v odvětví lesního hospodářství a její hlavní příčiny  

 
K nelegálním aktivitám (protiprávním činnostem) v dřevozpracujícím průmyslu dochází 
tehdy, pokud je dřevo vytěžováno, přepravováno, zpracováváno, odkupováno či prodáváno 
v rozporu s vnitrostátními zákony. Zatímco nelegální těžba dřeva a obchod s nelegálními 
produkty vyrobenými ze dřeva už přitáhly mezinárodní pozornost, v odvětví lesního 
hospodářství dochází k mnohým jiným nezákonným činnostem.  
 
Problém postihující rozvojové a rozvinuté země  
 
Přestože nelegální činnost se zdaleka netýká pouze rozvojových zemí, problémy v těchto 
zemích jsou však obvykle horší vzhledem k tomu, že zdroje jsou omezené, pravidla pro držbu 
zalesněné půdy jsou často nejasná nebo diskriminační vůči místním komunitám, které jsou 
na lesní půdě závislé, a občanská společnost je zde slabší. Proto se příklady dobré praxe 
prezentované v této zprávě většinou zakládají na případových studiích realizovaných 

v rozvojových zemích.1 Ilustrace naznačuje, které země či regiony světa jsou z tohoto 
hlediska nejvíce zmiňovány.2 
 

 

                                                           
1
 Poznámka: Některé ucelenější studie jsou založeny na zahraničních nadnárodních studiích k tomuto tématu,  

a ačkoli se často týká situace v relativně exotických krajinách (Indonésie, státy Afriky, Filipíny, Brazílie) některé 
jeho poznatky jsou přenositelné i do prostředí České republiky. 
Transparency International: Corruption and Forestry <http://www.transparency.org/regional_pages/asia_ 
pacific/forest_governance_integrity/corruption_and_forestry>. 
FAO: Illegal Activities in the Forest Sector and their Root Causes 
<http://www.fao.org/docrep/008/a0146e/a0146e06.htm>. 
Worldbank: Combatin Illegal Logging and Corruption in Forestry Sector 
<http://siteresources.worldbank.org/intenvmat/64199955-1162240805462/21127309/6combating.pdf>. 
2
 Regulatory Corner : Understanding the new obligations from the EUTR; in: Bureau Veritas, 

http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/group/home/about-us/our-
<business/certification/sector-specific-solutions/forest-wood-products/regulatory-corner>. 
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Problém se značnými ekonomickými a sociálními dopady  
 
Stejně jako v jiných odvětvích, vzhledem ke skryté povaze nelegálních aktivit 
v dřevozpracujícím odvětví je obtížné odhadnout jejich rozsah a finanční dopady. V řadě 
zemí – to platí zejména pro země tzv. „třetího světa“ – kde dochází k nelegální těžbě, může 
objem nelegálně vytěženého dřeva přesáhnout oficiální čísla udávající celkový roční objem 
vytěženého dřeva. Nelegální těžba dřeva a nelegální obchod s řezivem obvykle souvisejí 
s jinou trestnou činností, jako je např. praní peněz, korupce ve státní správě a daňové úniky. 
Z tohoto důvodu může nelegální těžba dřeva a nelegální obchod s řezivem vést k obrovským 
daňovým ztrátám, stejně jako k dlouhodobým negativním dopadům zapříčiněným 
poškozováním životního prostředí a zvýšenou chudobou. Nelegální těžba dřeva také 
ohrožuje živobytí venkovských komunit, které se zabývají lesním hospodářstvím v malém 
měřítku, a to tím, že je vystavuje nekalé soutěži a vyčerpává zdroje, na nichž jsou tyto 
komunity závislé. Pokud se nezačnou řešit tyto problémy, pak investice na podporu 
udržitelného lesního hospodářství zůstanou neúčinné.  
 
Dosavadní studie dokládají, že k výskytu nelegálních aktivit v dřevozpracujícím průmyslu 
přispívá pět obecných faktorů:  
 

 Chybná politika a právní rámec. 
 Minimální kapacity pro vymáhání práva. 
 Nedostatečná data a informace o lesních zdrojích a nelegálních operacích. 
 Korupce v privátním a státním sektoru. 
 Vysoká poptávka po levném řezivu. 

 
Chybná politika a právní rámec  
 
Z řady protiprávních postupů v dřevozpracujícím odvětví lze vyvodit existenci 
nedostatečných koncepcí a legislativy. Zákony mohou být technicky nerealizovatelné, pokud 
stanovují činnosti, postupy a institucionální uspořádání, které nejsou pokryty adekvátními 
finančními a lidskými zdroji ve státní správě a v občanské společnosti. Zákony také mohou 
být vnímány jako nespravedlivé a společensky neakceptovatelné například tam, kde 
opomíjejí nebo dokonce penalizují místní postupy a normy. V mnohých případech jsou 
zákony nekonzistentní nebo jsou v rozporu s jinými právními předpisy a následky jejich 
implementace jsou špatně vyhodnoceny. V kombinaci s nedostatečnou účastí veřejnosti na 
tvorbě zákonů a na rozhodovacích procesech v dřevozpracujícím odvětví může toto vést 
k dlouhodobým negativním dopadům sociálním, ekonomickým i environmentálním, včetně 
zvýšeného výskytu nelegálních aktivit v dřevozpracujícím průmyslu. Pravidla pro držbu lesní 
půdy jsou často nejasná a diskriminační. Je proto nanejvýš důležité, aby došlo k reformě 
koncepcí a právního rámce tak, aby byly tyto nedostatky eliminovány a aby se zajistilo 
dodržování pravidel.  
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Zemí, která byla dlouhou dobu zmítána občanskou válkou a kde situace ani dnes není zcela 
klidná, je Libérie, odkud do světa proudí nemalé množství exotických dřevin.3 
  

 

 
Slabá kapacita k vymáhání/implementaci práva  
 
Mnohé lesní zákony nejsou využívány nebo nejsou využívány dostatečně v důsledku 
nedostatku politické vůle, slabé institucionální kapacity, korupce, celkové lhostejnosti 
k právním normám, atd. Zatímco zkvalitnění implementace zákonů vyžaduje, aby byla 
pozornost soustředěna na vnější ekonomické, sociální a institucionální faktory, vymáhání 
práva je výrazně ovlivněno především způsobem, jakým je legislativa navrhována. Existuje 
zde proto nebezpečí, pokud se příliš zdůrazňuje rozdíl mezi legislativou na straně jedné a její 
implementací na straně druhé. Nicméně případové studie, které byly pro účely této zprávy 
realizovány, poukazují na skutečnost, že mnohé vlády postrádají potřebné lidské, finanční  
a manažerské schopnosti k zajištění efektivního dodržování lesních zákonů. Kde jsou vládní 
instituce slabé, tam existuje větší sklon k zapojování se do nelegálních aktivit, protože 
pravděpodobnost, že bude dotyčná osoba odhalena a potrestána, je malá.  
 
Nedostatečná informovanost o lesních zdrojích a nelegální činnosti  
 
Úspěšné strategie vedoucí ke zkvalitnění vymáhání práva jsou založeny na solidní znalosti 
základny zdrojů a jejich využití, tedy na znalosti, kterou nejsou vlády ani široká veřejnost 
v mnoha zemích vybaveny. Inventarizace lesů a lesních hospodářských plánů je buď 
nedostatečná, nebo neexistuje. Řada lesů se nachází ve vzdálených a nepřístupných místech, 
která činí monitoring obtížným. Vlády často činí neinformovaná rozhodnutí, např. zavádějí 

                                                           
3
 Illegal logs from Liberia found in French port as sweeping criminal sanctions kick in across European Union; 

in: Global Witness, 4. III. 2013 <http://www.globalwitness.org/library/illegal-logs-liberia-found-french-port-
sweeping-criminal-sanctions-kick-across-eu>. 
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roční povolené limity kácení stromů, aniž by disponovaly dostatečným povědomím 
o udržitelných výnosech z lesních zdrojů. Bez informací o průmyslových kapacitách a/nebo 
efektivitě využití zdrojů je obtížné posoudit, do jaké míry je využíváno nelegálně vytěžené 
dřevo. Nedostatek přesných informací také ztěžuje identifikaci a sledování výskytu a vývoje 
nelegální činnosti. Lesní inspektoři mají jen málo informací o tom, jak shromažďovat  
a uchovávat důkazy proti pachatelům nelegální činnosti a soudci jsou s povahou nelegální 
činnosti v lesním průmyslu jen zřídka obeznámeni. Dokonce, i pokud jsou informace 
k dispozici, nejsou využívány efektivně a/nebo nedochází k jejich sdílení mezi příslušnými 
státními orgány a zúčastněnými stranami. Zlepšování dodržování práva proto vyžaduje lepší 
znalost lesních zdrojů a lepší prostředky pro sledování změn v průběhu času.  
 
Korupce a nedostatek transparentnosti  
 
Mnoho nelegálních aktivit v odvětví lesního hospodářství je spojeno s korupcí. Korupce je 
komplexní sociální, politický a ekonomický jev. Týká se využití vlastní pozice k nelegálnímu 
osobnímu obohacení. Přestože je v různých zemích vnímána různě, korupce zpravidla 
zahrnuje následující typy chování: střet zájmů, zpronevěra, podvod, uplácení, politická 
korupce, protekcionismus a vydírání. V této publikaci korupce odkazuje na skutky páchané 
veřejnými činiteli a z důvodu soukromých zájmů, týkající se veřejného a v některých 
případech i soukromého majetku a moci, a dále skutky páchané k získání osobního 
prospěchu, které jsou záměrné a skryté.  
 
Korupce v dřevozpracujícím odvětví zahrnuje:  
 

 Uplácení státních úředníků a politiků za účelem získání přednostního zacházení (např. 
udělení veřejné zakázky, koncese na těžbu dřeva, nebo dotace);  

 Finanční vydírání úředníků za účelem umělé legalizace nezákonných aktivit (dopravní 
povolení, licence na těžbu, převedení lesní půdy na jinou využitelnou formu);  

 Oficiální rozhodnutí zvýhodňující určité skupiny (např. při udělování koncesí na těžbu 
dřeva), s tichou dohodou, že daná skupina tuto laskavost následně splatí;  

 Dřevařské společnosti relativně beztrestně se vyhýbající národním právním 
předpisům, a to díky ochraně mocných podporovatelů.  

 
Důvody, proč se korupce vyvine, se v jednotlivých zemích liší. Mezi faktory přispívající 
k rozvinutí korupce patří: vadné státní politiky, špatně koncipované nebo řízené programy, 
selhání institucí, nedostatečné kontroly a zajištění rovnováhy, nedostatek silných  
a organizovaných občanských uskupení, slabý a/nebo zkorumpovaný systém trestního 
soudnictví, nedostatečné odměňování státních zaměstnanců a nedostatek zodpovědnosti  
a transparentnosti. 
 
Vzhledem k tomu, že lesy jsou vysoce hodnotným přírodním zdrojem, který často podléhá 
státním kontrolám a regulacím, jsou také významným potenciálním zdrojem politické moci  
a s tím souvisí i odpovídající vysoké riziko zneužití této moci. V některých případech může být 
korupce v odvětví lesního hospodářství vrozenou součástí systémů, které udržují moc 
vládnoucích elit dané země. Státní lesnické instituce se mohou stát předmětem regulačního 
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zajetí a stát se tak ochránci obchodních zájmů držitelů koncese a vládnoucích elit. Vznikne 
tak vzájemně výhodný vztah mezi vybranými soukromými zájmy a zkorumpovanými vládními 
činiteli, který je udržován na úkor veřejného blaha.  
 
Nedostatek transparentnosti ve veřejné správě lesů a v dalších orgánech, jako je např. policie 
a armáda, nejasná struktura odpovědnosti, složité administrativní postupy a nedostatečné 
zveřejňování klíčových dokumentů – to jsou všechno záležitosti, na které je třeba se zaměřit 
při budování strategie na posílení dodržování práva v dřevozpracujícím odvětví. Existuje silná 
korelace mezi úrovní vnímané korupce a mírou nelegálních dodávek dřeva.  
 
Během několika posledních let bylo vyvinuto několik mezinárodních iniciativ zaměřených na 
řešení problému korupce. Nicméně vážnou překážkou úspěchu jakékoli protikorupční 
strategie zůstává zkorumpované soudnictví. Pokud je zkorumpovaná soudní moc, pak právní 
a institucionální mechanismy vytvořené k potírání korupce zůstávají ochromeny, jakkoli 
dobře mohou být cíleny nebo jakkoli účinné samy o sobě jsou či jakkoli čestně byly původně 
zamýšleny. Bohužel, v mnohých místech na světě trvale vyplouvají na povrch důkazy o tom, 
že korupce v justici je velice rozšířená.  
 
Poptávka po dřevu  
 
V řadě zemí rostoucí trh se dřevem často přispívá k vysoké nabídce dřevozpracujícího 
odvětví nebo k nadměrnému vývozu vytěženého dřeva z vyvážejících zemí, a to může 
následně vést k rozvoji nelegální činnosti. Přestože tato publikace se nezabývá touto otázkou 
přímo a zaměřuje se spíše na opatření, která mohou být přijata na vnitrostátní úrovni zemí, 
v nichž dochází k těžbě dřeva, je v Příloze 3 uveden přehled různých mnohostranných  
i dvoustranných iniciativ zaměřených na podporu odpovědného obchodu se dřevem mezi 
vyvážejícími a dovážejícími zeměmi. Snížení poptávky po nelegálně vytěženém dřevu, 
alespoň dokud více vyvážejících zemí nebude vyvážet udržitelným způsobem, by mělo být 
klíčovou součástí budoucí mezinárodní spolupráce.  
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Ilustrace: „geopolitické“ rozložení intenzity korupce v dřevozpracujícím průmyslu: „nové“ 
členské země Evropské unie se nachází „na půli cesty“ mezi „starými“ členskými zeměmi  
a Afrikou.4 
  

 
 

Závěry 

 
 K nelegálním aktivitám v dřevozpracujícím průmyslu dochází tehdy, pokud je dřevo 

vytěžováno, přepravováno, zpracováváno, odkupováno či prodáváno v rozporu 
s vnitrostátními zákony.  

 Mezi hlavní příčiny nelegálních aktivit v dřevozpracujícím průmyslu patří chybně 
nastavená politika státu a chybný právní rámec; minimální kapacity pro vymáhání 
práva, nedostatečná data a informace o lesních zdrojích a nelegálních operacích,  
a korupce ve státním a v privátním sektoru.  

 Strategie k posílení dodržování lesních zákonů musejí být založeny na vyhodnocení 
základních příčin nelegálních aktivit a na identifikaci klíčových oblastí k boji proti 
korupci.  

 V posledních letech došlo k několika mezinárodním iniciativám, které jsou zaměřeny 
na potírání problému korupce a nelegálních činností v dřevozpracujícím průmyslu.  

 Bez důsledné politické vůle ke zkvalitnění dodržování lesních zákonů mají přijatá 
opatření pouze omezenou šanci na úspěch.  

                                                           
4
 Illegal Activities in the Forest Sector and Their Root Causes; in: Food and Agriculture Organization  

of the United Nations <http://www.fao.org/docrep/008/a0146e/a0146e06.htm>. 
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Příklady nelegálních aktivit v odvětví lesního hospodářství a v dřevozpracujícím průmyslu  
 
Nelegální těžba  
 

 Těžba dřevin chráněných zákonem. 
 Odkup dřevin od místních podnikatelů, které byly vytěženy bez koncese. 
 Těžba mimo místa povolená koncesí. 
 Smluvní dohoda s majiteli lesa týkající se těžby dřeva na jejich půdě a následné kácení 

stromů na sousedících veřejných pozemcích. 
 Těžba dřeva v chráněných oblastech, jako například v lesních rezervacích. 
 Těžba dřeva v zakázaných oblastech, jako jsou například strmé svahy, břehy řek  

a spádové oblasti. 
 Kácení nedorostlých nebo přerostlých stromů. 
 Těžba bez povolení. 
 Těžba většího než povoleného množství řeziva.  
 Těžba v rozporu se smluvními podmínkami (např. prohlášení o dopadu na životní 

prostředí před těžbou). 
 Získání koncese nelegální cestou. 

 
Pašování řeziva  
 

 Export/import druhů dřevin, které jsou chráněny národním i mezinárodním právem, 
jako je například Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy z fauny  
a flory (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora,  CITES). 

 Export/import druhů dřevin uvedených v seznamu CITES bez řádného povolení. 

 Export/import klád, dříví nebo jiného řeziva v rozporu s národními zákazy.  

 Neoprávněný převoz řeziva přes regionální či státní hranice. 

 Přesun nelegálně pokáceného řeziva z lesních ploch na trh. 

 Vývoz většího objemu lesních produktů, než jaké je dovolené vývozní množství. 
 
Praktiky specificky zaměřené na snižování plateb daní či jiných poplatků  
 

 Proclení prodeje lesních produktů pod úrovní tržní ceny a navyšování kupní ceny za 
účelem snížení přiznaných příjmů a daní z příjmů. 

 Manipulace s dluhovými peněžními toky (převod peněz do dceřiných společností 
nebo do mateřské společnosti, kde má splácení pohledávek volnější pravidla než 
vývoz zboží; navyšování splátek, což umožňuje vyšší repatriaci nezdaněných příjmů, 
čímž se snižuje úroveň přiznaného zisku a tedy daní).  

 Nadhodnocení služeb přijatých od spřízněných společností za účelem snížení 
deklarovaného zisku, daně z příjmu právnických osob a jiných příjmů. 

 Vyhýbání se licenčním a daňovým poplatkům záměrným uváděním mírnějších údajů 
v rámci reportingu, podhodnocením řeziva a chybným zařazením druhů.  

 Neplacení licenčních poplatků, daní, pokut a jiných státem nařízených poplatků. 
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Zkorumpované veřejné zakázky  
 

 Zamezování zveřejňování informací o veřejných zakázkách. 

 Zavádění zbytečných předkvalifikačních požadavků za účelem vyřazení firem 
z výběrových řízení na veřejné zakázky. 

 Přizpůsobení požadavků zadávací dokumentace tak, aby vyhovovaly konkrétnímu 
dodavateli. 

 Únik důvěrných informací z výběrového řízení ve prospěch preferovaného 
dodavatele.  Manipulace hodnocení nabídek za účelem potlačení soutěže. 

 
Nelegální zpracování řeziva  
 

 Zpracování řeziva bez dokumentace dokládající jeho legální původ (tam, kde je to 
požadováno). 

 Provozování činnosti bez licence opravňující zpracovávat řezivo. 

 Provozování činnosti bez dalších potřebných licencí a povolenek (např. povolení 
k nakládání s odpadními vodami). 

 Neplnění licenčních ustanovení, včetně norem na prevenci znečištění. 
 

Faktory přispívající k nelegální činnosti v dřevozpracujícím průmyslu  
 
Chybná politika a právní rámec 
 

 Nedostatek adekvátní a komplexní koncepce, která by zahrnovala všechny 
zúčastněné strany. 

 Nespravedlivá legislativa (např. taková, která nerespektuje místní a tradiční zvyková 
práva). Legislativa, která je nerealistická a nevymahatelná. 

 Vzájemně si odporující či nekonzistentní politiky a zákony, kde lesní zákony a nařízení 
jsou v rozporu s právní úpravou jiných odvětví (zemědělství, hornictví, těžba ropy  
a rozvoj infrastruktury). 

 Matoucí legislativa s nejasnými pravidly, která ponechávají prostor pro různou 
interpretaci. Legislativa s nepřehledným množstvím prováděcích norem. 

 Neschopnost legislativy vytvářet dostatečné pobídky pro udržitelné lesní 
hospodářství a příliš slabé odstrašující prostředky pro protiprávní jednání. 

 Nejasné stanovení majetkových práv, včetně těch, které se týkají majetku státu. 

 Slabá realizační schopnost veřejné správy a orgánů pro vymáhání práva v oblasti 
lesního hospodářství. 

 Nedostatek zdrojů pro vymáhání práva orgánů lesní správy. 

 Nedostatečná míra vnitřní a meziresortní koordinace. 

 Nedostatečné dlouhodobé nastavení strategického postupu a priorit ve vztahu 
k využití dostupných zdrojů. 

 Nadměrné zplnomocnění a korupce. 

 Neexistující nebo slabé mechanismy pro řešení sporů. 

 Nedostatečná data a informace o nelegálních aktivitách.  
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 Nedostatečná obeznámenost se stavem lesních zdrojů a jejich změnami v průběhu 
času (nedostatečné vstupní údaje a monitorovací schopnost).  

 Nedostatečná znalost příčin těchto změn a jejich důsledků. 

 Nedostatečné šíření a využití dostupných dat a znalostí. 

 Korupce a nedostatek transparentnosti. 

 Potenciál pro svévolná rozhodnutí a korupci tam, kde vládní agentury či soukromé 
subjekty nejsou povinny svá rozhodnutí zveřejňovat. 

 
Společné slabiny lesnické politiky a právního rámce  
 

 Legislativa s velkým přesahem: ustanovení přesahující národní kapacity pro jejich 
implementaci; ustanovení, která překračují to, co je potřebné pro dosažení 
přiměřených a legitimních cílů; ustanovení, která překračují to, co je společensky 
akceptovatelné.  

 Zbytečné a těžkopádné licenční a schvalovací požadavky. 

 Nedostatek nástrojů k zajištění transparentnosti a odpovědnosti rozhodovacích 
procesů. 

 Nedostatek účasti/konzultace s místními nevládními organizacemi, které se zabývají 
udržitelným rozvojem lesů. 

 Nedostatek participačních procesů při vytváření zákonů.  

 Neúčinné přímé mechanismy pro vymáhání práva stanovené v lesnické legislativě. 
 
Společné korupční praktiky při udělování koncesí a veřejných zakázek  
 

 Umělé rozšiřování pravomocí při udělování zakázek (např. rozdělení zakázky na 
několik menších subdodavatelů, čímž se obejdou požadavky, jejichž splnění je nutné 
k udělení souhlasu na vyšší úrovni, případně vytvoření nejednoznačných zadávacích  
a smluvních pravidel, kterými se zvýší rozhodující pravomoc osob, které rozhodují). 

 Nezveřejnění informací o zakázce tak, aby se dala přednost preferovanému 
dodavateli. 

 Zavádění zbytečných předkvalifikačních požadavků, které může splnit pouze 
preferovaná strana.  

 Vytvoření požadavků na míru tak, aby je mohla splnit pouze preferovaná strana. 

 Únik důvěrných informací o údajně otevřené soutěži a jejich předání preferované 
straně. Zkreslení ve fázi hodnocení nabídek zavedením nejasných kritérií výběru  
a obskurních výjimek z pravidel výběru zakázky. 

 Potenciální zájemci vstupující do tajných ujednání. 

 Potenciální zájemci nabízející úplatek hodnotitelům nabídek. 

 Potenciální zájemci nabízející nereálné plnění za účelem získat zakázku, kteří 
následně nabízejí úplatky dohlížitelům, aby se vyhnuli pokutám.  

 Zájemci, kteří prezentují zkreslenou dokumentaci o své vlastní finanční situaci  
a později spekulují se získanými koncesemi. 

 Užívání kontrolorů v lesnictví, kteří účelově hledají chyby v činnosti nepreferovaných 
zájemců o zakázku tak, aby tito byli shledáni nezpůsobilými se o zakázku ucházet. 
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Inspirace ze zahraničí: Strategické dokumenty,  týkající se některých aspektů sledovaného 
tématu 

 
V řadě zemí Evropské unie, ale i v rámci dalších potenciálně zájmových zemích světa 
(Švýcarsko, Spojené státy americké, Kanada, Japonsko, Austrálie, případně další) je možné 
narazit na dokumenty, které jsou perspektivně využitelné pro kultivaci rámce nakládání 
s veřejnými zakázkami v oblasti těžby dřeva a využívání lesů obecně. Ačkoli ne všechny 
dokumenty jsou zdaleka srovnatelné, je možné v nich nalézt určité přenositelné prvky  
a „nejlepší praxi“. Sledované dokumenty je přitom možné – při značném zjednodušení, 
strukturovat dvěma způsoby: 
 

 Podle zpracovatele, jeho pozice, vlivu a ambicí (od vládních strategických materiálů, 
přes výstupy vlivných asociací soukromých firem, po relativně nezávazné akademické 
debaty). 

 Podle tématu (zejména je sledován prvek „boje proti korupci“, „veřejných zakázek“  
a „udržitelného rozvoje“). 

 

 
 
V podstatě je možné vysledovat tři základní modely: 
 

 Země, kde ekonomická stránka lesnictví ustupuje relativně do pozadí (země málo 
lesnaté, kladoucí důraz na zalesňování, společenskou funkci lesa atd.), jako je 
například Dánsko a Irsko. 

 Země (regiony), kde funguje efektivní a silně decentralizovaná a na zisk pro stát 
orientovaná státní správa lesa. Státní lesy zde zajišťují většinu procesu od sadby, přes 
pokácení, zpracování a dopravu na odběrní místo: Bavorsko, Rakousko. 

 Země, kde převažují komplexní, méně průhledné a kontrolovatelné zakázky, kde 
většinu činností vykonají prostředníci, a kde případný zisk končí právě v jejich 
rozpočtu: Česká republika, donedávna případně i Slovensko. 

 
Fenoménem hodným následování jsou elektronické dražby či portály pro nákup dřeva: 
Spojené království, Slovensko, Polsko, pro palivovou samoobsluhu i Dánsko. 
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Rakousko 
 

 
 
Základní informace a statistika:5 
 
Rakousko je zemí s vysokou lesnatostí (47 %) a značně rozdrobenou držbou lesů (80 % jejich 
plochy patří soukromým majitelům). V roce 1975 byl schválen nový lesní zákon, jehož 
současné znění pochází z roku 1987. Národní plán lesnictví k zajištění trvale udržitelného 
hospodaření byl schválen v roce 1997. Existuje dobrá spolupráce mezi zainteresovanými 
spolkovými, zemskými a místními orgány jak na úseku lesního hospodářství, tak i na úseku 
krajinářském.6 
 
Podíly na rozloze lesů v Rakousku (stav roku 2002)7 
 
 49 % (1 786 268 ha) soukromé a církevní lesy 

s rozlohou méně než 200 ha; 
 22 % (776 632 ha) soukromé a církevní lesy 

s rozlohou více než 200 ha; 
 16 % (564 459 ha) Rakouské spolkové lesy a jiné 

veřejné lesy; 
 10 % (359 051 ha) lesy vlastněné blíže 

neupřesněnými kolektivy, „družstvy“, Gemein-
schaftswald;8  

 2 % (89 391 ha) lesy ve vlastnictví obcí; 
 1 % (41 840 ha) lesy ve vlastnictví spolkových 

zemí. 
 
Související legislativa: 

 

 

 Zákon o opatřeních k neškodnému svádění horských vod (zákon o hrazení bystřin) 
Reichsgesetzblatt 117/1884 (Gesetz betreffend Vorkehrungen zur unschädlichen Ableitung 
von Gebirgwässern – Wildbachverbauungsgesetz),  

 Spolkový zákon o úpravě lesnictví, lesní zákon 1975 Bundesgesetzblatt 440/1975 
(Bundesgesetz, mit dem das Forstwesen geregelt wird – Forstgesetz 1975),  

                                                           
5
 Österreichische Bundesforste <http://www.oebf.at/index.php>. 

6
 Kupka, I., Národní program pro lesy; in: Silvarium <http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1949/152/>. 

7
 Zschokke, W., Bedächtige Naturen; in: ProHolz, 2006 

<http://proholz-01.modulo.at/zuschnitt/24/bedaechtige-naturen.htm>. 
8
 V poslední době rostoucí množství soukromých vlastníků lesů menších než 200 hektarů přistupuje na 

společenstevní formu hospodaření za účelem vzájemné pomoci v marketingu, ale také pro další vzdělávání a ve 
snaze mít lepší pozici na trhu vzhledem k velkým nakupujícím zájemcům. 
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 Spolkový zákon o lesním reprodukčním materiálu Bundesgesetzblatt 419/1996 
(Bundesgesetz über forstliches Vermehrungsgut Forstliches Vermehrungsgutgesetz). 

 
Předpisy lesního práva v Rakousku jsou typické absencí vymezení účelu. Takové vymezení 
neobsahuje ani spolkový lesní zákon, ani zákon o lesním reprodukčním materiálu ani zákon  
o hrazení bystřin. Pokud jde o vymezení pojmů, definuje spolkový lesní zákon zejména pojem 
"les", a to jednak pozitivně jako pozemek porostlý lesními dřevinami, pokud zaujímá plochu 
nejméně 1000 m2 a má průměrnou šířku alespoň 10 m, jednak negativně výčtem pozemků, 
které není možno za les považovat. Je použit a definován u nás neznámý pojem což je zóna 
mezi přirozenou stromovou hranicí a skutečnou hranicí zapojeného lesního porostu. 
Ustanovení lesního zákona se vztahují i na tuto zónu. Ani zde není vyjádřen žádný rozdíl mezi 
pojmem "les" a "pozemek určený k plnění funkcí lesa". Další řadu specifických pojmových 
definicí pak najdeme i ve spolkovém zákoně o lesním reprodukčním materiálu, kde se situace 
velmi blízce podobá v Německu.9 
 

 

Velký podíl lesů je ve východních Alpách, ale také v oblasti Dunaje. Zalesněná krajina je 
různorodá, v 22 růstových zónách (125 lesních společenstev) se překrývají klimatické  
i rostlinné typy. Nejvyšší podíl lesů má Štýrsko (61,1 %) a Korutany (60,6 %), ale dokonce  
i Vídeň má lesnatost 21 %. Asi 67 % lesů je jehličnatých, 24 % listnatých, 9 % připadá na keře 
a bezlesí. Hospodářské lesy představují 64,5 % všech lesů. 
 
Stěžejní institucí v této oblasti jsou Rakouské spolkové lesy, a. s. (ÖBF), se s cca 856 000 ha 
celkové plochy starají o desetinu rakouské státní plochy země a cca 15 % domácích lesů  

                                                           
9
 Karten. Österreichische Waldinventur <http://bfw.ac.at/rz/wi.karten>. 
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a jsou proto největším lesním podnikem, stejně jako největším vlastníkem plochy honiteb  
a rybářských revírů v Rakousku.10 
 
Po reorganisaci z roku 1997 se ÖBF chápou jako v první řadě na zisk orientovaná společnost, 
která 50 % svého čistého zisku odvádí do státního rozpočtu.11 
 
Těžištěm obchodu je produkce a prodej surového dříví, které se dále zpracovává v četných 
domácích pilařských provozech.12 
 
Jediným zakladatelem a zároveň akcionářem je Rakousko. Výkon akcionářských práv byl 
zákonem o Rakouských spolkových lesích svěřen spolkovému ministrovi zemědělství  
a lesnictví. 
 
ÖBF jsou oprávněny činit veškeré právní úkony, které jsou nutné nebo užitečné pro naplnění 
předmětu jejich činnosti, včetně práva zakládat v Rakouské republice i v zahraničí 
organizační složky a dceřiné společnosti a podílet se na podnikatelské činnosti jiných 
subjektů. ÖBF na základě tohoto oprávnění nabyly účast například i v České republice 
působící společnosti (podíl ÖBF činí 25,1 %). 
 
Při produkci a zhodnocení dřeva, vedlejší lesní výtěže a jejich dalším zpracování jsou ÖBF 
povinny dosahovat co nejlepší hospodářský výsledek, což lze současně označit za hlavní cíl 
ÖBF při jejich lesnické činnosti. ÖBF jsou ovšem ze zákona současně povinny obhospodařovat 
lesní půdu trvale udržitelným způsobem a udržovat a zlepšovat její úrodnost, zajišťovat  
a rozvíjet mimoprodukční funkce lesa, udržovat zásoby pitné a užitkové vody, zpřístupňovat 
nelesní pozemky, které jsou zvláště vhodné pro rekreaci obyvatelstva, hájit veřejné zájmy  
v ekologicky obzvláště cenných oblastech a přírodních památkách, především 
spolupůsobením při zakládání a udržování ploch národních parků a ploch chráněných podle 
předpisů o ochraně přírody, a při mysliveckém hospodaření dbát na ekologickou 
rovnocennost druhů. 
 
Zákon dále ukládá ÖBF uplatňovat práva a plnit povinnosti svého právního předchůdce 
převzaté smlouvami o zřízení národních parků Donau-Auen a Oberösterreichische Kalkalpen 
a zavazuje ÖBF ke zvláštnímu způsobu nakládání s vodními plochami a přilehlými pobřežními 
pozemky – ÖBF jsou povinny udržovat ekologickou funkčnost vod, chránit zdroje vod 
podzemních, omezovat vznik povodní, udržovat stavy vody, udržovat a budovat vodní stavby 
a zařízení a současně umožňovat rekreaci obyvatelstva. Za plnění takto vymezených úkolů, 
byť jde o úkoly plněné pro stát, nepřísluší ÖBF ze strany státu žádná zvláštní úhrada. To 
ovšem neznamená, že by ÖBF nepříslušely náhrady za omezení hospodaření, která jim 

                                                           
10

 Vančura, K., Lesní hospodářství Rakouska; in: Lesnická práce, 3/2009 <http://www.lesprace.cz/casopis-
lesnicka-prace-archiv/rocnik-88-2009/lesnicka-prace-c-3-09/lesni-hospodarstvi-rakouska>. 
11

 Austrian Federal Forests; in: Österreichische Bundesforste 
<http://www.bundesforste.at/footernavigation/english.html>. 
Spezialisten in der Holzernte im in- und Ausland; in: Österreichische Bundesforste 
<http://www.oebf.at/index.php?id=232>. 
12

 Monopol? Firmy se bouří; in: Lidové noviny, 23. V. 2007. 
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vznikají v některých územích, zejména ve dvou zmíněných národních parcích, nebo platby 
vyplývající ze smluvních závazků ÖBF týkajících se ochrany přírody.  
 
Zákon dále opravňuje ÖBF vykonávat právo myslivosti a právo rybářské, uzavírat, měnit  
a rozvazovat smlouvy o nájmu honiteb a jiné smlouvy týkající se výkonu práva myslivosti  
k pozemkům ve vlastnictví státu, které spravuje, což platí i pro podíly státu na honebních 
společenstvech. Veškeré nároky, které z tohoto titulu náleží státu vůči třetím osobám, jsou 
postoupeny ÖBF.  
 
U akciové společnosti stojí v čele představenstvo, jehož činnost kontroluje dozorčí rada. 
Představenstvo ÖBF je dvoučlenné a jeho členové jsou vybíráni na základě veřejného 
výběrového řízení podle spolkového zákona č. BGBl. 26/1998, o průhlednosti při obsazování 
funkcí v podnikatelských subjektech se státní účastí. Dozorčí rada ÖBF je šestičlenná, přičemž 
tři z jejích členů jsou jmenováni ministrem zemědělství a lesního hospodářství, jeden 
ministrem financí a dva jmenuje kolektiv zaměstnanců ÖBF. Práva a povinnosti dalších 
organizačních jednotek ÖBF a jejich pracovníků nejsou upraveny právními normami  
a vyplývají pouze z vnitřních předpisů podniku. 
 
Hospodaření ÖBF vychází ze zásady maximalizace hospodářského výsledku. Toho ÖBF 
dosahují zejména maximalizací příjmů z vlastní činnosti, v jejichž rámci převažují příjmy  
z lesního a dřevařského hospodářství (zejména z prodeje dřeva, řeziva a vedlejší lesní 
výtěže). Zanedbatelné nejsou však ani příjmy ze správy nemovitostí včetně pronájmu 
honiteb. 
 
Organizační struktura je dvoustupňová. Ředitelství v Purkersdorfu přímo podléhá 12 lesních 
závodů s výraznou autonomií a 2 závody spravující oblast dvou národních parků. Mimo toto 
regionální rozdělení jsou přímému vedení společnosti podřízeny i 2 závody s lesní technikou, 
které zajišťují lesnické činnosti ve vlastní režii dle aktuálních potřeb na celém území 
Rakouska. 
 
ÖBF zajišťují lesnické činnosti jednak ve vlastní režii vlastními zaměstnanci, jednak službově 
prostřednictvím třetích osob. Těžební činnosti ve vlastní režii nezajišťuje společnost ÖBF 
vlastními zaměstnanci, ale prostřednictvím tzv. spolupracujících smluvních partnerů. 
 
ÖBF spravují kompletní řetězec procesu dodávek dřeva až po pilu zákazníka. Přibližně  
1,2 miliony m3 roční těžby je dodáváno 10 strategickým odběratelům. Partnerství je 
založeno na dlouhodobých smlouvách, obvykle pětiletých, kde je stanovena kvalita a celkové 
množství. Ročně je pak upravována cena a objem dodávky.  
 
Spolupráce se strategickými odběrateli probíhá na bázi otevřené výměny informací ve všech 
fázích dodavatelského řetězce pomocí sdíleného informačního systému. Cílem je zvýšení 
efektivity, snižování stavu zásob (obrátka zásob je 5–7 dnů) a celkových nákladů, zlepšení 
logistiky. Implementace tohoto systému je povinná za účelem komunikace se všemi 
strategickými odběrateli a tento systém je ve stále se zvětšující míře používán i u malých 
odběratelů.  



Ochrana & Bezpečnost – 2013-2014, ročník II., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Mgr. Zuzana Krulíková, Mgr. Michal Mazel, Potenciál pro korupční jednání v rámci lesního 

hospodářství (2013-2014_D_07) 

 

 
16 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
ÖBF prodávají necelých 90 % dřeva na odvozním místě. Na základě tradičních práv je 
společnost ve specifické situaci k jednotlivcům, kteří jsou oprávněni kácet dřevo na pni. 
Objem takto obchodovaného dřeva činí 200 000 m3 ročně (cca 11 %). K prodeji dřeva 
dochází ještě před vytěžením (výjimkou jsou kalamitní situace). Na smlouvu o prodeji dříví 
jsou vyžadovány bankovní garance. 
 
ÖBF podléhají režimu spolkového zákona o zadávání veřejných zakázek (tzv. Bundesgesetz 
über die Vergabe von Aufträgen, dále jen „BVerG“). Od data účinnosti zákona BVerG (1. únor 
2006) postupuje společnost v jeho režimu jak při zadávání zakázek na dodávky zboží (nákup 
technického zařízení, nákup a obnova vozového parku), tak při zadávání veřejných zakázek 
na služby, jejichž předmětem je provedení jednotlivých dílčích lesnických činností (těžba, 
přibližování, doprava dřeva apod.). Lesnické zakázky tedy nejsou vyhlašovány na komplexní 
činnosti, nýbrž jsou vypisovány samostatně na jednotlivé dílčí činnosti v lesích. Cílem 
společnosti je zajistit v rámci podnikatelské struktury působící v lesním hospodářství co 
největší konkurenci a současně dosáhnout co nejvýhodnější ceny na provedení dílčích 
lesnických činností.  
 
BVerG zakotvuje podle výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky dvě kategorie 
veřejných zakázek, a to tzv. nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Nadlimitní veřejnou 
zakázkou je podle zákona BVerG veřejná zakázka na dodávky a služby, jejíž předpokládaná 
hodnota činí nejméně 236 000 EUR (vyjma veřejných zakázek zadávaných centrálními 
veřejnými zadavateli, jejichž výčet obsahuje příloha V. zákona BVerG). Podlimitní veřejnou 
zakázkou je pak každá zakázka na dodávky a služby, která této předpokládané hodnoty 
nedosahuje. Veřejné zakázky, jejichž předmětem je provedení pěstebních činností, jsou 
většinou zadávány jako podlimitní, nicméně společnost ÖBF i při zadávání těchto veřejných 
zakázek musí postupovat podle zákona BVerG. Veřejné zakázky, jejichž předmětem je 
provedení lesnických činností obecně, jsou vyhlašovány většinou v rámci otevřeného 
zadávacího řízení, dále pak v rámci omezeného zadávacího řízení (s uveřejněním i bez 
uveřejnění) a v rámci jednacího řízení (s uveřejněním i bez uveřejnění). Volba jednotlivých 
druhů zadávacích řízení pro tu kterou veřejnou zakázku je odvislá od předmětu takové 
zakázky a jejího rozsahu.  
 
ÖBF vedou mimo jiné na základě dosavadních zkušeností s podnikateli databázi vhodných 
potencionálních společností či podnikajících fyzických osob pro realizaci jednotlivých 
lesnických činností, a podle toho, o jakou veřejnou zakázku se jedná (z hlediska předmětu  
a rozsahu) mohou v rámci omezeného zadávacího řízení bez uveřejnění přímo oslovit několik 
potenciálních vhodných uchazečů. U malých zakázek jsou tito uchazeči oslovováni též 
telefonicky (telefonické nabídky). Databáze je tvořena od malých podnikatelských subjektů 
(1–2 stroje) až po velké firmy (10 a více strojů), včetně zahraničních firem.  
 
Zakázky jsou vyhlašovány zveřejněním v tisku inzercí, prostřednictvím sítě Internet nebo 
přímým oslovením několika firem. Jsou vypisovány přímo lesními závody na regionální 
úrovni, přičemž vedoucí lesního závodu zodpovídá za způsob vypsání veřejné zakázky, její 
rozsah a soulad s příslušnou právní normou. Ředitelství plní úlohu koordinačního  
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a metodického centra, které připravuje vzorové dokumenty a poskytuje další servis pro 
jednotlivé lesní závody. Lesnické zakázky v celkové hodnotě do 40 000 EUR jsou zadávány 
uchazečům přímo z úrovně revíru příslušným revírníkem. Revírník tak nasmlouvá a uzavře 
smlouvy na jednotlivé dílčí těžební i pěstební činnosti s konkrétním poskytovatelem služeb 
pro vlastní revír.  
 
Lesnické veřejné zakázky jsou zpravidla vyhlašovány na předpokládanou dobu plnění  
2 až 3 měsíce, případně i déle, maximálně však na dobu 1 roku. Struktura zakázky a její 
rozsah sám předurčuje okruh uchazečů. 
 
S ohledem na cíle ÖBF (konkurenceschopnost + výhodná cenová nabídka) je hodnotícím 
kritériem u veřejných zakázek na lesnické činnosti ekonomická výhodnost nabídky, pro 
kterou jsou v zadávací dokumentaci definovány dílčí hodnotící kritéria s určenou váhou, 
vyjádřenou zpravidla v procentech. Zadávání veřejných zakázek u jednotlivých lesních 
závodů, tzn. formulování zadávací dokumentace, potažmo požadavků zadavatele přímo  
v místě plnění, vede k tomu, že v rámci dílčích hodnotících kritérií mohou být definovány 
zvláštní, určité a konkrétní požadavky zadavatele na poskytované plnění, a to podle 
specifických místních, časových aj. podmínek v té které oblasti. Zatímco u Lesů České 
republiky je lesnická zakázka zadávána jako tzv. komplexní, u ÖBF jsou předmětem 
soutěže dílčí lesnické činnosti. Lesnické zakázky u ÖBF jsou vypisovány z úrovně lesních 
závodů, nebo dokonce jednotlivých revírů. Tento postup není považován jako účelové 
dělení zakázky. Pojetí zadávání lesnických zakázek u ÖBF umožňuje daleko lépe reagovat 
na provozní potřeby lesního hospodářství, než jaká je obvyklá právní praxe v České 
republice. 
 
Správa nemovitosti je po lesnictví druhou největší obchodní oblastí a dělí se na pronájem, 
dobývání (dolování) a deponování, turistiku a vodní hospodářství. Příjmy z těchto činností 
snižují závislost na obchodu dřívím. Lesní závody pronajímají budovy a pozemky. Uzavřené 
smlouvy o sjezdovkách, běžeckých tratích, cyklistických a jezdeckých trasách atd. odrážejí 
význam ÖBf pro turistiku a obchodní zájmy v oblasti trávení volného času obyvatel. Celkem 
ÖBf obhospodařuje kolem 60 000 parcel a 3 000 budov.13 
 
Téměř 3/4 lesů jsou v soukromém vlastnictví. Obhospodařuje je asi 170 500 lesních podniků, 
přitom se o 1/3 celkové plochy lesa starají podniky velké. ÖBF těží od 6,8 do 9,4 %, tj. okolo 
1,8 milionů m2 dřeva. 
 
Pro zaručení všech funkcí lesů, jako ochrana, ekonomické využití, rekreace je využíváno 
příslušné plánování. Nejdůležitějšími nástroji plánování jsou plán rozvoje lesa, zónový plán 
rizik a lesní (hospodářský – „Waldfachplan“) plán, který je nástrojem vlastníka lesa. 
Hospodářské plány zákon nevyžaduje, nicméně tzv. operáty připravované na 10 let jako 
základ pro hospodářská opatření většina podniků užívá. Pro vlastníky nad 1000 ha jsou plány 
podmínkou pro získání finanční podpory. Plán rozvoje lesa popisuje všechny rakouské lesy  
                                                           
13

 Třeštík, M.; Klíma, J., Základní ekonomické a lesnické ukazatele ÖBF; in: Lesnsiká práce, 9/2003 <http:// 
www1.sysnet.cz/projects/env.ris/ekodisk-new.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/ 
eba65140a0ae1d50c12570920042f2f0/$FILE/str.%201-19.pdf>. 
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a je nejdůležitějším nástrojem pro oceňování jejich funkcí a užívá se i pro všeobecné 
plánování využití půdy či v dopravní politice. Plán rizikových zón připravuje podle lesního 
zákona z roku 1975 Lesní inženýrská služba pro hrazení bystřin a lavinových území.  
 
Rakousko je jediná země Unie, která zavazuje vlastníky lesa ustanovit přezkoušené, na plný 
úvazek zaměstnané lesníky, tzv. „výkonné lesní agenty“. Ti zabezpečují veřejný zájem  
o ochranu lesa, soulad s lesním zákonem a přizpůsobují hospodaření požadavkům na 
neproduktivní lesní efekty. Podle zákona (Spolkový zákon o úpravě lesnictví 440/1975) musí 
majitel lesa mezi 1 000 až 3 600 ha stanovit lesníka a majitelé lesa nad 3 600 ha ustanovit 
lesního hospodáře (s univerzitním vzděláním a státní zkouškou) jako výkonného správce. Pro 
lesy s 6 600 hektary a více musí mít správce k ruce další pomocníky jako lesní hospodář, 
lesník nebo lesní hajný. Lesů se dále týkají Zákon o opatření k neškodnému svádění horských 
vod 117/1884 a Rakouský spolkový zákon o lesním reprodukčním materiálu 419/1996. 
 
Lesní podniky a zpracovatelský průmysl poskytují množství pracovních příležitostí. V roce 
2006 lesní průmysl zaměstnával asi 30 400 osob a prodal produkty za 7 mld. eur (13% nárůst 
ve srovnání s rokem 2005). Většina ze všech podniků (1 350) je střední velikosti a má rodinný 
charakter. Je to asi 1 000 pil a dříví je také slibným stavebním materiálem. Dřevařský průmysl 
zajišťuje po turistice 2. největší objem zahraniční obchodní bilance. Nicméně dřevěné 
výrobky se také dováží, v roce 2006 to byly produkty celkové hodnoty 2,74 mld. eur. 
 
Země zaujímá mezinárodně vedoucí pozici v procentickém podílu využití obnovitelných 
zdrojů na celkové spotřebě energie právě tak jako v podílu využívání štěpky – biomasy. 
Dřevo je cenným energetickým zdrojem, který navíc může Rakousko chránit proti 
závislostem na dodavatelích energie ze zahraničí a před rostoucí cenou fosilních paliv. 
 
Každý rok k zásobě 1 095 mil. m3 přirůstá asi 31 mil. m3 (přírůst převyšuje spotřebu – ročně 
se těží cca 19 mil. m3). Dřevo je tedy obrovským zdrojem pro energetické využití  
a předpokládá se, že po něm vzroste poptávka (5,6 milionů m3). V roce 2004 užívalo dřevo, 
štěpka, pelety a dřevěné brikety pro topení více než 17 % rakouských domácností. Roku 2006 
byl celkem k dispozici 98 109 automatických spalovacích systémů na dřevo s výkonem  
6 860 510 kW. 781 z nich jsou o výkonu přes 1 MW, asi 5 963 je středních (100 kW – 1 MW)  
a zbytek jsou systémy do 100 kW. 
 
Rakousko je nejhornatější středoevropskou zemí – asi 75 % celkového území leží v alpské 
oblasti. Proto je více než 50 % území v ochranných zónách a lesy, které chrání okolní krajinu, 
infrastrukturu i dopravní tahy proti záplavám, lavinám, řícením skal a pohybům svahů jsou 
zde ochranou proti živelním nebezpečím. Každým rokem je cca 120 mil. eur poskytováno pro 
ochranu proti lavinám, na úpravu bystřin, proti pádu skal a boji proti erozi. Podle zákona je 
lesnický sektor odpovědný za hrazení bystřin a lavinových území, a tedy i za zavádění 
konstrukčních i kontrolních opatření. Podle rakouské inventarizace lesů přibližně 23 % ze 
zalesněné půdy je považováno za ochranný les – z toho je 12 % neproduktivních ochranných 
lesů. Přírodních lesních rezervací je 188 (8 470 ha). Na ploše cca 780 000 ha ochranných lesů 
jsou dominantní subalpínské smrkové lesy, horské smrko-jedlové bučiny, klečové oblasti  
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a modřínové lesy s limbou. Polovina z ochranných lesů vykazuje nepřítomnost nezbytného 
náletu a přežívající stromy jsou příliš staré, aby fruktifikovaly. 
 
Monitorování a dlouhodobý průzkum stavu lesa provádí federální lesní úřad (BFW). Kontrola 
defoliace probíhala od roku 1984. V roce 1989 byla nahrazena tzv. Monitorovacím systémem 
poškození lesů.14 
 
V mnoha částech Rakouska způsobilo poškození lesů extrémně horké léto roku 2003  
a následné přemnožení hmyzích škůdců, zejména kůrovce Ips typographus a Pityogenes 
chalcographus. Kůrovec Ips typographus se dokonce vyskytoval i výše než v 1500 m n. m., 
kde obvykle bývá nahrazen druhem Ips amitinus. 
 
Roční přírůst dřeva, který nejvíce vzrůstá v soukromých lesích, je 333 m3/ha. Celkově to je 
31,3 mil.m3/rok. V kontrastu s přírůstem je však využití dřeva, které závisí na vlastnické 
kategorii. V menších soukromých lesích (do 200 ha) se těží 4,8 m3/ha/rok, na větších 
majetcích (>1000 ha) 7,9 m3/ha a ve státních lesích 6,1 m3/ha, celkem okolo 19 mil. m3/ha 
ročně. 
 
Kromě hor dělají zvláště lesy z krajiny prostor přitažlivý pro turistiku. Rekreační průmysl je 
důležitým zaměstnavatelem zvláště ve venkovských oblastech patřících ke strukturálně 
zanedbaným regionům – jedná se zejména o horské oblasti. Zejména státní lesy budují lesní 
pěšiny, cesty, cyklotrasy, dětská hřiště, pikniková zákoutí či lesní chaty. Ačkoli lesy mají 
mnoho majitelů, kdokoliv do nich má z důvodů rekreačních volný přístup. Lesní zákon 
obsahuje klauzuli omezení sběru hub pro vlastní potřebu (2 kg/den), pokud to není 
majitelem lesa výslovně zakázáno. Obecně je zakázáno ukládání odpadu a rozdělávání ohně 
v lese. Noční táboření, spaní ve stanech nebo jízda na koni v lese vyžadují povolení vlastníka. 

                                                           
14

 Erlacher, G.; Völk, F., Änderungen der Waldstruktur im Staatswald – Neue Herausforderungen für die 
Bejagung des Schalenwildes; in: Österreichische Bundesforste, 2003 
<http://www.bundesforste.at/fileadmin/jagd/2003_Waldstruktur_Jagd_Erlacher.pdf>. 
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Slovensko15 
 

  
 
Dřevozpracující průmysl na Slovensku se na HDP země podílí asi 7 %, ale tento podíl může 
údajně vzrůst až na dvojnásobek. Jenom listnaté vlákniny je v současné době na Slovensku 
údajně přebytek téměř jeden milión metrů kubických. 
 
Tématu se týká i dokument „Drevo – surovina 21. storočia".16 Výchozím úkolem bylo 
vypracování společné koncepce lesnické a dřevařské politiky při produkci, zpracování  
a využívání dřeva na Slovensku. Program navazuje na "Lesní strategii Evropské unie", kde 
životaschopnost jednoho je závislá na prosperitě druhého. 
 
Asi 40 % území země jsou pokryty lesy, dostatečně zásobovat domácí dřevařský, nábytkářský 
a celulózo-papírenský průmysl. V posledních letech domácí trh byl schopen absorbovat 
nábytek v hodnotě kolem 4,5 miliardy Sk ročně. Snaha o krátkodobé přežití způsobila, že 
dřevařský průmysl se zachraňoval vývozem neopracovaného surového řeziva, který přesáhl 
20 procent těžby. Předpoklady pro rozvoj nábytkářského průmyslu vytváří zvyšující se zájem 
zahraničních investorů o toto odvětví. Jde například o společnosti Kronospan Slovakia 
Prešov, Doka Banská Bystrica a Swedwood Slovakia, s. r. o (koncern IKEA), působící v Trnavě 
a Závažné Porubě. Tato společnost má letos v Malackách ukončit výstavbu linky na výrobu 
dřevotřískových desek s kapacitou 125 000 m3 za rok. Pro lesní hospodářství je významným 
odběratelem celulózově-papírenský průmysl, který zpracovává méně kvalitní dřevo. 
 
V rámci odvětví dřevozpracujícího průmyslu na Slovensku podniká téměř 300 výrobních 
organizací s více než 20 zaměstnanci. Organizace zaměstnávaly společně asi 35 tisíc osob, což 
je přibližně sedm procent zaměstnaných v průmyslu. Kromě toho je v dřevařské  
a nábytkářské výrobě dalších téměř 700 malých podnikatelských organizací s počtem do  
20 zaměstnanců. Výrobky ze dřeva patří k nejvýznamnějším vývozním komoditám 
ekonomiky. Jejich export v minulém roce činil 28 miliard Sk, což je téměř deset procent 
exportu průmyslových podniků Slovenska. Organizace dřevozpracujícího průmyslu s více než 
20 zaměstnanci realizovaly na zahraničních trzích 66 procent ze své produkce. Zásoby dřeva 
ve slovenských lesích, které se pěstují na ploše 1,9 miliónu hektarů, dosáhly ke konci roku 
1999 asi 370 miliónů metrů kubických. Zásoby stouply od roku 1980 o více než 70 miliónů 

                                                           
15

 Poliak, J., Slovenský dřevozpracující průmysl může vytvářet 14 procent HDP; in: ČTK, 4. XII. 2000. 
Bumba, J., Kontroverzní těžba dřeva v Tatrách; in: BBC, 17. VI. 2005. 
Sáková, B., Lesní podniky hospodaří se ztrátami; in: Hospodářské noviny, 10. II. 2000. 
Lesy Slovenskej republiky <http://www.lesy.sk/>. 
16

 Vláda vzala na vedomie informáciu o programe Drevo - surovina 21. storočia; in: EnviPortal, 22. VI. 2006 
<http://enviroportal.sk/clanok/vlada-vzala-na-vedomie-informaciu-o-programe-drevo-surovina-21-storocia>. 

http://www.lesy.sk/
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metrů kubických a od roku 1990 o více než 48 miliónů metrů kubických. V roku 2000 by měla 
těžba dřevní suroviny dosáhnout 5,75 miliónu metrů kubických. Trend do roku 2005 
předpokládá úroveň těžby dřeva 5,92 miliónu metrů kubických a do roku 2010 až 6,05 
miliónu metrů kubických. Poměr těžby jehličnaté a listnaté dřeviny je 51 ku 49. 
 
Správa národního parku podléhá Ministerstvu životního prostředí a Správa lesů ministerstvu 
zemědělství. 
 
Slovensko chce údajně v nejbližších letech zvýšit podíl zpracovaného dřeva před jeho 
vývozem v surovém stavu. 
 
Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica obhospodařují kolem 45 procent ploch lesů. 
Konec 90. let XX. století byl ve znamení nevymahatelných pohledávek od domácích 
odběratelů, proto se Podnik zaměřil na prodej zahraničním solventním odběratelům.  
 
Správu lesního majetku státu je ve Slovenské republice podle zákona č. 326/2005 Z. z.,  
o lesích, v platném znění, oprávněna vykonávat pouze právnická osoba, jejímž zřizovatelem 
nebo zakladatelem je ministerstvo zemědělství nebo právnická osoba, která má takové 
postavení podle zvláštních právních předpisů. To neplatí ve vojenských újezdech a na 
plochách sloužících obraně státu, kde lesní majetek státu spravuje právnická osoba, jejímž 
zakladatelem nebo zřizovatelem je Ministerstvo obrany.  
 
V souladu s uvedenými pravidly hospodaří na převážné části rozlohy lesa ve vlastnictví státu 
státní podnik Lesy Slovenské republiky (LSR) se sídlem v Banské Bystrici. Zbývající část lesů 
ve vlastnictví státu je obhospodařována buď státními organizacemi lesního hospodářství 
podléhajícími působnosti ministerstva zemědělství (Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, 
Štátne lesy TANAP a školní lesní podniky), nebo státními organizacemi lesního hospodářství 
podléhajícími ministerstvu obrany (v současné době státní podnik Vojenské lesy a majetky 
SR). Některé obytné a hospodářské, popř. jiné stavby sloužící lesní výrobě jsou pak mimo 
uvedené organizace spravovány též Slovenským pozemkovým fondem.  
 
Hlavním úkolem LSR je správa lesního a jiného majetku ve vlastnictví Slovenské republiky. 
LSR jsou oprávněny k výkonu celé řady podnikatelských činností v nejrůznějších oborech 
potřebných k plnění zmíněného hlavního úkolu; škála sahá od geodetických a kartografických 
prací přes obrábění kovů, poskytování software, provozování cestovní kanceláře či bufetů.  
 
Činnost LSR se řídí zákonem č. 111/1990 Zb., o státním podniku, přičemž LSR byly  
v zakladatelské listině označeny za státní podnik určený k uspokojování veřejně prospěšných 
zájmů. To znamená, že právní režim podniku se v určitých aspektech liší od obecného 
právního modelu vnitřního uspořádání státního podniku i jeho jednání navenek. Avšak tak 
jako pro běžné státní podniky, i pro LSR platí, že jsou právnickou osobou, vystupující  
v právních vztazích samostatně svým jménem a na vlastní odpovědnost a samostatně 
provozují i svou podnikatelskou činnost, a to na základě hospodaření na vlastní účet. LSR 
neodpovídají za závazky státu a stát neodpovídá za závazky LSR. Podnik je současně 
samostatným subjektem ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům. Při hospodářské 
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činnosti jsou LSR povinny co nejúčinněji chránit životní a přírodní prostředí před škodlivými 
vlivy, které jeho činnost může vyvolat, a budovat zařízení na ochranu životního a přírodního 
prostředí, uvádět je do provozu a zajišťovat jejich plynulý a účinný provoz.  
 
Uvedené zásady platí s jistými modifikacemi pro všechny subjekty oprávněné hospodařit se 
státním lesním majetkem, které mají formu státního podniku, tj. i pro Lesopoľnohospodársky 
majetok Ulič, š. p., a Vojenské lesy a majetky SR, š. p.  
 
Státní podniky ve smyslu § 6 zákona o státním podniku hospodaří s věcmi a majetkovými 
právy, které mu byly svěřeny při jeho založení, a s věcmi a právy nabytými v průběhu 
podnikání. Všechny věci přitom bez ohledu na způsob nabytí po celou dobu zůstávají ve 
vlastnictví státu. Oprávnění LSR k majetku, s nímž hospodaří, spočívá v právu majetek držet, 
užívat jej a nakládat s ním v mezích stanovených právními předpisy. Je ovšem vyloučeno, aby 
svěřeným majetkem byly zajišťovány závazky třetích osob. Na nakládání s majetkem státu,  
s nímž LSR hospodaří, nelze aplikovat zákon o č. 278/1993 Z. z., o správě majetku státu.  
 
Štátne lesy TANAP představují druhý typ právnické osoby oprávněné hospodařit se státním 
lesním majetkem. Štátne lesy TANAPu jsou státní příspěvkovou organizací se sídlem  
v Tatranské Lomnici, zřízenou ministerstvem zemědělství a vzniklou v roce 1995 v důsledku 
rozdělení do té doby jednotné Správy TANAPu na dvě samostatné organizace – Štátne lesy 
TANAPu (dále též „ŠL TANAPu“), jejichž zřizovatelem je ministerstvo zemědělství, a Správu 
TANAPu, jejímž zřizovatelem je ministerstvo životního prostředí.  
 
Právní postavení ŠL TANAPu jako příspěvkové organizace je zakotveno v zákoně 523/2004  
Z. z., o rozpočtových pravidlech veřejné správy. ŠL TANAPu jsou podle zákona oprávněny  
i povinny využívat majetek státu k plnění úkolů, které vyplývají z předmětu jejich činnosti 
určeného ve zřizovací listině nebo v souvislosti s ním, nakládat s ním v souladu se zákonem, 
udržovat jej v řádném stavu, využívat všechny právní prostředky na jeho ochranu a dbát, aby 
nedošlo k jeho poškození, ztrátě, zneužití nebo zmenšení. Veškerý majetek, s nímž ŠL TANAP 
nakládají, tudíž zůstává ve vlastnictví státu. 
 
Při nakládání s majetkem státu ve správě ŠL TANAP je nutno vycházet ze skutečnosti, že 
veškeré pozemky spravované ŠL TANAP se nacházejí na území národního parku, tj. ve třetím 
stupni ochrany přírody, což ve spojení s § 62, odst. 1 zákona č. 543/2002 Z. z., o ochraně 
přírody a krajiny, znamená, že je není možno zcizit. Pro ostatní nakládání s majetkem pak 
platí pravidla zakotvená v zákoně č. 278/1993 Z. z., o správě majetku státu.  
 
Slovenské lesní právo obsahuje vymezení účelu téměř ve všech svých základních předpisech, 
a to buď přímo jako vymezení účelu předpisu (zákon č. 259/1993 Z. z., zákon č. 181/1996  
Z. z.) nebo jako vymezení účelu instituce, která je zřizována (zákon č. 131/1991 Zb.), popř. 
jako proklamativní vymezení významu předmětu úpravy (zákon č. 61/1977 Zb.). Výjimku 
tvoří zákon č. 100/1977 Zb. a zákon č. 291/1996 Z. z.  
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Zajímavá je přetrvávající existence ustanovení opravňujícího orgány státní správy prohlásit za 
lesní pozemky a tedy za lesní půdní fond ty pozemky, které je možno nejhospodárněji využít 
k zalesnění, a pozemky, které mají být zalesněny zejména z důvodů vodohospodářských, 
půdoochranných, zdravotních, rekreačních a estetických. Takové prohlášení totiž může 
(zejména v prvním případě) znamenat významný zásah do práv vlastníka pozemku.  
 
Z dalších pramenů lesního práva obsahuje vymezení pojmů zákon č. 291/1996 Z. z.,  
o odrůdách a osivu s ohledem na řadu zcela nových pojmů, které do slovenského právního 
řádu zavádí. Jde zejména o definice termínů "odrůda, odlišná odrůda, vyrovnaná odrůda, 
stálá odrůda, klon, multiklonová varieta, geneticky modifikovaná rostlina, majitel odrůdy, 
majitel klonu, udržovatel odrůdy, sadební materiál, osivo, uznané osivo, kategorie osiva, 
základní osivo, certifikované osivo, standardní osivo a obchodní osivo".  
 
Související legislativa: 
 

 Zákon č. 61/1977 Zb., o lesích,  

 Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodaření v lesích a státní správě 
lesního hospodářství,  

 Zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., o Státním fondu zvelebování lesa 
Slovenské republiky,  

 Zákon č. 259/1993 Z. z., o Slovenské lesnické komoře,  

 Zákon č. 181/1995 Z. z., o pozemkových společenstvech,  

 Zákon č. 291/1996 Z. z., o odrůdách a osivech. 
 
Korupční potenciál, konkrétní „aféry“: Vichřice v Tatrách v roce 2004 a následné polomy 
vyvolaly těžbu, která byla podle řady mluvčích přílišná. Zejména to platí pro lokality Tichá  
a Koprová dolina, jsou to nejpřísněji chráněné oblasti. Do této rezervace přišly mechanismy, 
aby údajně eliminovaly hrozbu požárů. Biotop je přitom chráněný i evropskou legislativou  
a tam je na takovýto zásah potřebný souhlas orgánu ochrany přírody či životního prostředí. 
Zástupci Státních lesů mají svůj výklad. Zákon jim prý neurčuje ohlašovat třetí osobě tuto 
činnost. Hasiči trvají na tom, že v Tatrách hrozí vypuknutí velkého požáru. Ochranáři ale 
jednoznačně tvrdí – lesníci tam těžili dřevo arogantně a manifestačně před očima všech. 
Tady se zákon obešel v tom smyslu, že šlo o ochranu před požáry. Na správě národního 
parku tvrdí, že lesníci se měli nejdříve dohodnout. Odstranili kalamitu, respektive vytahali 
stromy do šíře někdy až 30 metrů od cesty. Komise životního prostředí celý případ ještě 
neuzavřela. Nevládní organizace ale podaly i trestné oznámení na neznámého pachatele pro 
porušení zákona o poškozování biotopů evropského a národního významu. Rozsah prací byl 
podle nich nad rámec aktivity, která spočívá v čištění cesty. 
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Ilustrace: Kalamita z listopadu 2004 a šíření kůrovce v Tatrách.17 
 

 
 

                                                           
17

 Pôvodnosť lesov; in: Štátne lesy TANAPu <http://www.lesytanap.sk/12-lykozrutova-kalamita-v-tanape/>. 

http://www.lesytanap.sk/12-lykozrutova-kalamita-v-tanape/images/mapa11.gif
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Německo – Sasko18 
 

 
 

Saská správa zemských lesů je od 1. ledna 2006 rozdělena do dvou organizačních stupňů: 
 

 Saské zemské ministerstvo zemědělství a životního prostředí jako nejvyšší Lesní 
úřad;  

 Státní podnik Sachsenforst (Saské lesy) jako Lesní úřad. 
 
Státní podnik Sachsenforst (Saské lesy) plní nejen správní úlohu v státních lesích patřících 
spolkové zemi, ale plní i úkoly v oblasti služeb a správní úkoly v nestátních lesích (Jednotná 
lesní správa). Ve Státním podniku Saské lesy jsou sdruženy veškeré úkoly týkající se lesa. 
Vedení Státního podniku Saské lesy sídlí v Pirně, městské části Graupa. Státní podnik se 
územně dělí do 12 lesních okrsků (oblastních provozoven). V lesních okrscích je sdruženo 
celkem 223 revírů (státní lesy a spravované lesní revíry).  
 
Saské zemské ministerstvo zemědělství a životního prostředí plní následující funkce: 
 

 Služební a odborný dohled nad Státním podnikem Saské lesy. 
 Místo pro zásadní otázky týkající se lesů a lesního hospodářství. 
 Úkoly nejvyššího Lesního a Loveckého úřadu. 
 Lesní a lovecká politika. 

 
Lesnatost je 27,6 % a lesy jsou na ploše 521 628 ha rozloženy velmi nerovnoměrně – nejvíce 
jich je při hranici s Českou republikou v Krušných horách. Právě zde byly poškozeny 
především imisemi a zvěří, navíc mají lesy obecně poměrně nízkou porostní zásobu  
a nepříznivou strukturu, 70 % tvoří jehličnany. Postupně se zvyšuje podíl listnáčů při obnově 
lesa, jejíž podíl pod porostem na úkor zalesňování holosečí rovněž vzrůstá. Více než 70 % 
porostů je mladších 80 let. 
 
Tak jako v ostatních zemích střední a východní Evropy byly v procesu transformace na 
počátku 90. let nově uspořádány vlastnické poměry a rovněž ustanovena nová správa lesů. 
Okolo 100 000 ha lesů bylo vráceno v restitucích přibližně 60 000 vlastníků, takže i v Sasku 
vznikly problémy, které jsou známy jinde (vzdálenost bydliště majitelů od majetku a jejich 
množství, neznalosti odborného hospodaření, nedůvěra ve stát a ve společnou práci 
například v družstvech apod.). Objevili se však i noví majitelé lesů, kteří koupili les (145 000 
ha) od Správy státního majetku – Bodenverwertungs und verwaltungs GmbH (BVVG) při 

                                                           
18

 Vančura, Karel, Lesní hospodářství Saska; in: Lesnická práce, 7/2009 <http://www.lesprace.cz/casopis-
lesnicka-prace-archiv/rocnik-88-2009/lesnicka-prace-c-7-09/lesni-hospodarstvi-saska>. 
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft <http://www.smul.sachsen.de>. 
Vančura, K., Lesní hospodářství Saska; in: Silvarium <http://lesprace.silvarium.cz/content/view/2398/193/>. 
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privatizaci. Tato státem zřízená společnost prodává / privatizuje na vyžádání vlády tzv. TRW 
(Treuhandrestwald), což jsou dřívější znárodněné (právoplatným majitelům ukradené) 
majetky zemědělské a lesní půdy, které byly na území někdejší Německé demokratické 
republiky „ve vlastnictví lidu“. Tzv. „Koerperschfts-wald“ zahrnuje soukromé lesní majetky 
měst, obcí, různých spolků a sdružení. Na rozdíl od České republiky v Sasku již delší dobu ve 
větší míře existuje církevní lesní majetek (11 000 ha), který je tradičně velmi dobře a 
udržitelně obhospodařován. 
 
Lesnatost a vlastnická struktura lesů v Sasku: zemské lesy (tmavě zelená, 37,5 z celkové 
rozlohy lesů), lesy Spolku (federace, světle zelená), soukromé vlastnictví (modrá), církevní 
lesy (žlutá), družstevní lesy (světle červená) 
 

 
 
Saská zemská správa lesů se věnuje obhospodařování a správu státních lesů, výkon služeb 
pro majitele lesů, lesnický výzkum a vědu, práci s veřejností a lesnické vzdělávání a je 
vrcholným orgánem správy lesů a myslivosti. 
 
Státní podnik má podnikatelskou volnost a plní povinnosti původní státní lesní služby. Byl 
snížen počet lesních úseků z 324 na 223 (123 pro lesy státní a 98 pro lesy soukromé  
a komunální). Lesní hospodářství a dřevozpracující průmysl zaměstnávají asi 26 000 lidí. 
 
Co se týče prodeje dřeva, oficiální podklady hovoří relativně neurčitě, bez podrobností, s tím, 
že je třeba, aby byl vždy smluvně ošetřen.19 
 
Saský lesnický program směřuje podle zásad lesnické politiky k vytvoření polyfunkčního 
lesního hospodářství, jehož základními prvky jsou: trvalá udržitelnost funkcí lesa; skutečnost, 
že všechny funkce mají stejnou váhu; časová souvislost funkcí, které tvoří jednotný celek 
                                                           
19

 Holzverkauf; in: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft  
<http://www.forsten.sachsen.de/wald/255.htm>. 
Es gibt verschiedene Formen Holz zu verkaufen. Von Vorteil für die Käufer- und Verkäuferseite ist eine 
Bündelung von Holzmengen aus dem Kleinprivatwald. Der Waldbesitzer erzielt dabei oft bessere Preise und die 
Käuferseite senkt ihren Aufwand für den Holzeinkauf. Die Bündelung kann sowohl durch den Verkauf über die 
Rahmenverträge des Staatsbetriebes Sachsenforst, über eine Forstbetriebsgemeinschaft oder über einen 
forstlichen Dienstleister erfolgen. Der Verkauf des Holzes sollte immer mit schriftlichen Verträgen abgesichert 
sein. 
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a nelze je oddělovat. Cílem je směřování k přírodě blízkému hospodářskému lesu. Na to, aby 
se tímto směrem vydali i soukromí majitelé lesů, se zaměřují podpůrné programy. 
 

Ve sledované oblasti se v rámci spolkové země hospodaří podle Zemského lesního zákona 
pro Svobodný stát Sasko (Waldgesetz für den Freistaat Sachsen, zkráceně WGS ze dne  
10. dubna 1992). Tak jako i pro ostatní spolkové země, i v Sasku platí federální zákony: 

 
 Zákon o zachování lesa a podpoře lesního hospodářství (BWG 1975); 
 Spolkový zákon o lesním semenném a sadebním materiálu (BGfSP 1957); 
 Spolkový zákon o zákonných obchodních třídách surového dříví (GgHR 1969). 

 
V minulých letech se v Sasku v nevídané míře podařila uskutečnit transformace lesů 
prostřednictvím stanovištně vhodných jehličnatých a listnatých druhů. Jako příklad slouží 
vymíráním ohrožená jedle bělokorá, která byla od roku 1990 do lesů vysázena na rozloze  
2 032 ha. Přitom se převážně pod clonou smrkových a borových porostů podsazují i listnaté 
druhy a tímto způsobem se lesníci snaží vytvořit rozmanité horizontální a vertikální lesní 
struktury. Smrk, který byl i zde sázen mimo původní oblasti výskytu, je většinou z osiva 
možná sice původních, ale místně nevhodných populací. Z genetického hlediska je zvláště 
kritická situace u 11 druhů dřevin a 29 druhů keřů, které jsou v saském Červeném seznamu 
uvedeny jako ohrožené druhy. 
 
V saských lesích byly na téměř 9 % lesní plochy (16 000 ha) zmapovány lesní biotopy. K tomu 
patří jednak 6 500 ha obzvláště chráněných biotopů podle § 26 saského zákona o ochraně 
přírody (např. prameniště, rašeliniště apod.), jednak 10 000 ha dalších cenných ploch, jako 
jsou např. přírodě blízké bukové a dubové porosty. 
 
Při monitoringu stavu lesů došlo v posledních letech k posunu ze silně do slabě poškozených 
tříd stromů, průměrná defoliace korun se mírně snížila. Nejvýznamnější změny vykazuje buk 
(29,1 % v roce 2004, 2008 – 22,1 %), u jehličnanů byly tyto změny nižší. Výsledky 
monitorování ale také ukazují, že depozice prostřednictvím kyselých srážek je stále velmi 
vysoká, a to navzdory silnému snížení průmyslových emisí v letech 1989 a 1992. Lesní půdy 
vykazují vysokou míru acidifikace s pouze nízkým nasycením bázemi. 
 
Zmíněné kladné výsledky však zastiňují škody způsobené vichřicí Kyrill a v teplých periodách 
vytvořené vhodné podmínky pro kůrovce a škůdce na kulturách. V červenci roku 2008 
zjištěné objemy kůrovcem napadené hmoty překročily čtyřnásobně objem dřeva 
napadeného v předchozím roce. Očekává se, že škody budou pokračovat i v příštích letech. 
 
Úkoly ochrany lesa v Sasku plní centrálně státní podnik Sachsenforst. Monitorování lesních 
porostů a sledování faktorů způsobujících škody je prováděno prostřednictvím ohlašovací 
agendy (zahrnuje měsíční hlášení škod v lese způsobených abiotickými a biotickými faktory 
na úrovni revírů) a dalších speciálních postupů jako: Průzkum stavu půdy, stavu lesa, 
evidování škod způsobených zvěří. Dále se provádí sledování a prognóza škodlivých faktorů 
pro hlavní škůdce, prověření postupů integrované ochrany rostlin, diagnózy škod na lesních 
stromech jako poradenská služba pro majitele lesů, pravidelná registrace škod způsobených 
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okusem a loupáním spárkatou zvěří ve všech lesních porostech. Z výsledků je každoročně 
zpracovávána „Zpráva o ochraně lesa“, která je vydávána jako doporučení k opatřením na 
ochranu lesa pro majitele lesů. 
 
Orgán státní správy lesů může vlastníku lesa nařídit tato opatření:  
 

 zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve 
stanoveném rozsahu a termínu,  

 provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení 
škodlivých organismů, 

 zničení napadených semen a sazenic,  
 průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva, 
 omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin. 

 
Národní park Saské Švýcarsko a vřesoviště Königsbrücker Heide s ohledem na svoji 
původnost představují nejvýznamnější a také největší souvislé chráněné oblasti. Další 
chráněné lesní plochy zahrnuje zejména systém NATURA 2000. Lesnické hospodaření je 
orientováno na biotopy zaměřené převážně na cíle ochrany přírody. Na těchto plochách mají 
být postupně vytvářena přírodě blízká lesní společenstva. 
 

 Silvaportal na Internetu (od 2006) – Aktualizovaný portál s informacemi o lesích  
a lesnictví v příhraničním regionu Saska, České republiky a Polska 
(http://www.silvaportal.info). Informuje o lesnictví v regionu, ochraně lesa a jeho 
monitorování.  

 V rámci příhraničních aktivit probíhají např. společné akce organizované Centrem 
ochrany přírody v Neukirchu, a to i za účasti Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj 
Šluknovska (TUR) a dětí z českých základních škol. 
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Německo – Bavorsko 
 

 
 
Základní údaje, statistika: Zemským podnikem jsou zde Bavorské státní lesy (Bayerische 
Staatsforsten, BaySF20). Jedná se o společnost zřízenou podle veřejného práva, podřízenou 
Zemskému ministerstvu pro výživu, zemědělství a lesnictví. Roku 2009 činil zisk Bavorských 
státních lesů okolo 35 milionů EUR. Tyto prostředky jsou chápány jako „dividenda státu“. 
Rozložení státních lesů v Bavorsku viz zde: 

 

       
 

Všeobecné údaje - 

celková rozloha asi 805 000 hektarů (tedy 11,4 % rozlohy spolkové země) 

z toho rozloha lesů asi 720 000 hektarů 

Hospodářské výsledky - 

Obrat 331,9 milionů EUR 

Čistý příjem 52,4 milionů EUR 

Počet zaměstnanců 2 886 

Přírodní ukazatele - 

celkový objem dřeva 208 800 000 m3 potenciálně vytěženého dřeva 

roční růst tohoto objemu 6 100 000 m3 potenciálně vytěženého dřeva 

roční těžba okolo 4,92 milionů m3 

ročně je nově osázeno asi 2 319 hektarů 

stromové kultury (podíl na rozloze) 
smrk 44,4 %, borovice 17,2 %, jedle 2,2 %, další jehličňany 4,1 %, buk 16,7 %, dub 

5,4 %, ostatní 9,6 % 

Těžební a obchodní strategie 

                                                           
20

 Bayerische Staatsforsten <http://www.baysf.de/>. 
Bayerische Forstverwaltung <http://www.forst.bayern.de/>. 
Neuer Forstweg von der Suttenalm bis zur Bodenalm; in: Tegernseer-Stimme, 29. VI. 2010 
<http://tegernseerstimme.de/neuer-forstweg-von-der-suttenalm-bis-zur-bodenalm/5719.html>. 
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Instituce naprosto nepoužívá systém těžby respektive distribuce „při pni“. Prodejní strategie 
této instituce je taková, že se snaží jít co nejblíže zákazníkovi, obejít se bez mezičlánků. 
Zřejmě i jednotlivec, fyzická osoba, může přímo komunikovat s Bavorskými státními lesy  
a nakupovat zde dřevo – přinejmenším na topení. Podnik provozuje 41 lokálních 
distribučních kanceláří po celé spolkové zemi.21 Produkty na prodej se rozumí čtyři základní 
produkty: 1) řezivo, 2) dřevo na výrobu papíru, 3) dřevo na topení, 4) štěpka-biomasa. 

 
Joachim Kessler, mluvčí Bavorských státních lesů, k tématu v rozhovoru pro Lidové noviny 
(LN) řekl:22 

 
 LN Lesy České republiky vypisují dlouhodobé dvoukolové tendry, ve kterých budou 

prodávat veškeré dříví takzvaně "při pni" a ne ve vlastní režii. Co si myslíte o prodeji 
dříví tímto způsobem? Je podle vás prodej "při pni" výhodnější?  

 To mohu jen těžko říci, nás nikdy ani nenapadlo takovým způsobem dříví prodávat. 
Naše dříví prodáváme výhradně ve vlastní režii včetně dopravného až k branám 
pily, se kterou máme smlouvu. Na hospodaření společnosti to má velmi pozitivní 
vliv, protože máme pod vlastní kontrolou celou organizaci a dokážeme být i velmi 
flexibilní. Navíc dobře zorganizovanou logistikou dokážeme ušetřit i na dopravě  
a realizovat tak vyšší zisk. Prodej ve vlastní režii má mnoho výhod, máme vyjednané 
dlouhodobé kontrakty s pilami a jsme schopní vydělávat i na jiných zdrojích, 
například na biomase, což by nešlo, pokud bychom prodávali dříví "při pni". 

 LN Provádějí si služby spojené s kácením dříví Bavorské státní lesy samy, nebo se spíše 
spoléhají na externí dodavatele? 

 Máme několik set zaměstnanců – dřevařů, kteří pracují asi na polovině našich 
pozemků. Zbytek pomocí výběrových řízení zadáváme externím dřevařským 
společnostem. Jde především o lokality, kde se těží pomocí těžkých lesních strojů.  

 LN Jak dlouho tyto smlouvy trvají? U nás půjde až o deset let. 
 To se nedá takto jednoduše říci. Kontrakty uzavíráme spíše na specifické množství 

kubických metrů dříví, třeba na sto tisíc kubíků, než abychom je zvláště časově 
omezovali.  

 LN Do bavorského rozpočtu odvádí Bavorské státní lesy každoročně slušnou 
dividendu. Kdo rozhoduje o její výši?  

 Je to dozorčí rada. V ní jsou zastoupeni představitelé různých bavorských ministerstev 
– financí, průmyslu, životního prostředí a lesů. Management státního podniku jim dá 
návrh, kolik se domnívá, že by mělo odejít na dividendách, protože s částí zisku může 
mít podnik jiné plány, například ho chce reinvestovat zpět do společnosti na další 
rozvoj nebo z něj chce vyplatit zvláštní penze pro zaměstnance společnosti, kteří se 
blíží důchodovému věku. Po jednání se pak stanoví, kolik peněz ze zisku odejde. 

Zatímco u Lesů České republiky je lesnická zakázka zadávána jako tzv. komplexní,  
u Bavorských státních lesů jsou předmětem soutěže dílčí lesnické činnosti. Lesnické zakázky... 

                                                           
21

 Podobný model údajně – nebo alespoň částečně – navrhoval roku 2007 ministr Gandalovič. Narazil přitom na 
resolutní odpor soukromých firem – mezičlánků v tomto procesu. 
Monopol? Firmy se bouří; in: Lidové noviny, 23. V. 2007 
22

 Prodáváme výhradně ve vlastní režii; in: Lidové noviny, 5. II. 2010. 
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jsou vypisovány z úrovně lesních závodů, nebo dokonce jednotlivých revírů. Tento postup není 
považován jako účelové dělení zakázky. Pojetí zadávání lesnických zakázek u státních lesů 
Rakouska a Bavorska umožňuje daleko lépe reagovat na provozní potřeby lesního 
hospodářství, než jaká je obvyklá právní praxe v České republice.23 
 
Co se týče boje proti korupci, výroční zpráva BaySF tradičně obsahuje pasáž, věnovanou 
tomuto tématu, která hovoří o fungujícím systému vnitřní kontroly.24 Články v médiích  
o korupci v dřevařském průmyslu v Bavorsku prakticky nehovoří. Jediné otazníky v poslední 
době otevřela perspektiva ne zcela průhledného obchodu mezi Rakouskem a Bavorskem na 
straně jedné a firmou „Jilm Timber“ z Ruské federace (dovoz dřeva z Ruské federace do 
Bavorska a Rakouska). Přitom je upozorněno, že není zřejmé, zda protějšky v Ruské federaci 
dodržují všechny nutné právní normy či principy udržitelného rozvoje. 25 

 
Související legislativa 
 

 Zemský lesní zákon pro Svobodný stát Bavorsko ze dne 25. VIII. 1982, zkráceně WGB, 
(Waldgesetz für Freistaat Bayern) 

 Zákon o lesních služebnostech ze dne 3. IV. 1958 (Gesetz über die Forstrechte),  
 Zemský zákon pro Svobodný stát Bavorsko o ochraně přírody, péči o krajinu  

a odpočinku ve volné přírodě ze dne 27. VII. 1973 (Gesetz über den Schutz der Natur, 
die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur). 

 
Ilustrace: Materiál, umístěný na 
stránkách Lesů České republiky  
(a odkazující na situaci v roce 2007), 
s výše uvedenými údaji (rozhovor 
z února 2010) zřejmě částečně 
polemizuje, a hovoří o tom, že 
v Bavorsku (i Rakousku) probíhá 
těžba dřeva převážně za využití 
kapacit třetích osob:26 

 
 

                                                           
23

 Obrdlík, V.; Svoboda, J., Veřejné lesnické zakázky u státních lesů v Rakousku a Bavorsku; in: Silvarium  
<http://lesprace.silvarium.cz/content/view/2036/167/>. 
24

 Nachhaltigkeitsbericht 2010; in: Bayerische Staatsforsten  
<http://www.baysf.de/fileadmin/user_upload/news/SF_NHB_2010.pdf>. 
25

 Bayerischen Staatsforsten und Ilim Timber nehmen Gespräche auf; in: Wirtschaftsblatt.at, 28. VII. 2010. 
<http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/bayerischen-staatsforsten-und-ilim-timber-nehmen-gespraeche-auf-
431992/index.do>. 
26

 Lesnictví v Evropské unii; in: Lesy České republiky 
<http://www.lesycr.cz/cs/download/informace-pro-verejnost/lesnictvi-v-eu.pdf>. 
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Příloha: Lesní hospodářství Bavorska27 
 
Plocha lesů, jejichž 7,5 % je vyhlášeno za lesy chráněné, pomalu narůstá. Na ploše 6 600 ha 
existuje více než 150 přírodních lesních rezervací. V nich se neprovádí žádné lesnické aktivity 
kromě zabezpečování cest a ochrany lesa. V Bavorsku jsou vyhlášeny dva národní parky 
(Bavorský les a Berchtesgaden) jejichž správa přešla v říjnu 2003 na Ministerstvo životního 
prostředí, zdraví a bezpečnosti spotřebitelů. 
 
Cíle lesnické politiky jsou definovány v 1. článku Lesního zákona pro Bavorsko, který byl 
naposledy upravován v roce 2004 a mj. říká, že nejefektivnější cestou k dosažení těchto cílů je 
zajistit, aby veškeré lesy byly využívány trvale udržitelným, produktivním a přirozeným 
způsobem a tím, že lesy vyhovující stanovišti jsou chráněny a obnovovány.  
 
V roce 2004 došlo k reformě správy lesů, jejímž základním prvkem bylo oddělení 
administrativní a hospodářské odpovědnosti. Obchodní a hospodářské aspekty včetně 
loveckých aktivit byly Ministerstvem výživy, zemědělství a lesního hospodářství přiděleny 
nově zřízené veřejnoprávní instituci Bavorské státní lesy (Bayerische Staatsforsten). Lesní 
správa byla spojena se správou zemědělství a byla posílena role lesních úřadů. Někdejších 
127 úřadů přitom bylo nahrazeno 41 lesními závody a 47 zemědělskými a lesními úřady 
– lesnická část je dále dělena na lesní úseky. Poradenská služba zajišťovaná lesními úřady je 
nadále hlavní součástí státní podpory vlastníkům lesů. Do budoucna se počítá, že Bavorsko 
bude podporovat pouze projekty, které slouží veřejnému blahu (lesní zákon § 18 – státní lesy 
mají být obhospodařovány příkladným způsobem). V návaznosti na federální zákon rozlišuje 
bavorský zemský zákon tři typy vlastnictví (viz tabulka 1) a s ohledem na kategorizaci lesů 
vylišuje les chráněný, ochranný a rekreační. 
 
Přes určitý příklon k politice ekonomismu, která se zdá být odstartována změnami v roce 
2004, by se nicméně i tohoto spolkového státu měla týkat definice federální lesní politiky, ke 
které rozborem lesní legislativy dospěl Ústavní soud Spolkové republiky Německo, kterou 
citoval Vladimír Krečmer při jedné z přednášek ... Toto stanovisko snad stojí za to uvést, aby 
bylo možné pochopit rozdíl v přístupu k lesům u nás a ve Spolkové republice Německo: „Lesní 
politika spolkové vlády je méně zaměřená na péči o trh, slouží především k uchování lesa jako 
ekologického vyrovnávajícího prostoru pro podnebí, vzduch a vodu, pro živočišstvo  
a rostlinstvo, právě tak jako pro zotavení obyvatelstva. Vedle hospodářského užitku 
přistupuje na stejné úrovni důležitosti jeho význam pro prostředí. Obhospodařování 
společenstevních a státních lesů, které zabírají v SRN 58 % lesní plochy, slouží funkcím lesa  
v krajinném prostředí a rekreaci, nikoli zajišťování odbytu a zhodnocování lesnických výrobků. 
Na rozdíl od politiky zemědělské státní lesní politika podporuje méně podniky a možnosti 
odbytu jejich výrobků, avšak mnohem více výkonnost přírodního prostředí.“ ... 
 
Asi 57 % všech lesů v Bavorsku patří 700 000 soukromých vlastníků. Přitom asi 4/5 z nich 
nejsou uváděny v oficiálních statistikách, neboť jejich vlastnictví (v průměru 1,8 ha) 

                                                           
27

 Vančura, K., Lesní hospodářství Bavorska; in: Silvarium 
<http://lesprace.silvarium.cz/content/view/2361/191/>. 
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nedosahuje pro statistiku zákonem požadované výměry. Průměrná výměra lesních závodů je 
186 ha. Drobní vlastníci vytvářejí tzv. „lesní konsorcia“ – sdružení, která nyní soustřeďují více 
než 70 % všech soukromých a komunálních lesů. Konsorcia dostávají granty na pokrytí 
administrativních nákladů a neobchodních investic. 
 
Podle výsledků druhé inventarizace lesů z roku 2005 se zásoba dřeva za posledních 15 let 
zvýšila o 15 %. Ročně se těží okolo 6 mil. m3 dříví, zalesňuje se 2 800 ha. Bavorské státní lesy 
se mj. starají o 9 000 km turistických stezek, 400 km jezdeckých a 1 400 km cyklistických tras. 
K tomu patří i parkoviště, tábořiště, informační tabule a naučné stezky. 
 
Z celkové částky 2,875 mld. eur jde na podporu lesního hospodářství 18 mil. Přes 800 000 eur 
je pak věnováno na podporu konkrétních aktivit týkajících se zejména ochranných funkcí lesa. 
Značné částky (cca 4,5 mil. eur ročně) jsou věnovány na obnovu ochranných lesů. Bavorský 
stát také zajišťuje financování služeb prováděných státními lesy ve veřejném zájmu (čl. 22, § 
4 lesního zákona). Na 1 ha soukromých a obecních lesů je věnováno v průměru 11 eur ročně. 
Zejména pro obecní lesy, které jsou tradičně dobrými hospodáři s odborným personálem, je 
zajímavý program „Smlouva o zachování lesní přírody“, zahájený v roce 2005. Jeho hlavním 
cílem je uchování biodiverzity, ochrana přirozeného prostředí a obhospodařování smíšených 
porostů, jde i o ochranu starých stromů a obnovu mokřadů. 
 
Stejně jako Rakousko dalo Bavorsko najevo své velké znepokojení nad jistou nečinností české 
strany v boji proti šíření kůrovcové kalamity na Šumavě. Obě strany požádaly, aby česká 
strana dodržovala dohodu z 3. února 2005, podle níž se má v pásmu 200 metrů od hranice 
aktivně bránit šíření lýkožrouta. Bavorský ministr zemědělství Josef Miller označil situaci jako 
nadále neúnosnou, neboť kůrovec zejména po rozhodnutí, že v Národním parku Šumava 
nebude zpracováno 180 000 m3 kalamitního dřeva po orkánu Kyrill, neomezeně proniká  
z české strany a vznikají nové mnohahektarové holiny a další škody bavorským lesům. Zatím 
se místní rozsáhlá opatření míjí účinkem kvůli neochotě českých úřadů ke spolupráci. 

 
Bavorské státní lesy (Bayerische Staatsfor-sten – BaySF) byly založeny 1. července 2005 jako 
zákonná forma veřejnoprávní instituce. Organizace je součástí správní lesnické reformy, 
která byla iniciována Radou ministrů Bavorska. Jádrem této reformy je oddělení stávající 
jednotky „lesního úřadu“ na hospodařící správu, která je odpovědná za suverénní funkce, 
poradenské služby a rozvoj. Jde o podnik na principech soukromého sektoru s posláním 
pěstování lesů ve vlastnictví Bavorského státu, na který se vztahuje „Staatsforstengesetz“ 
(zákon o státním vlastnictví lesů) z 21. dubna 2005. 
 
BaySF mají na starosti péči o 720 000 ha lesů a zhruba 85 000 ha jiných ploch ve vlastnictví 
Bavorského státu. Společnost ročně těží přibližně 5 milionů m3, je nejvýznamnější dodavatel 
dřeva v Německu s objemem prodeje za cca 300 milionů eur. V současné době firma 
zaměstnává asi 3 000 osob, a proto je důležitým subjektem pro venkovské oblasti  
a největším zaměstnavatelem v oblasti lesního hospodářství v Německu. 
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Kromě lesnických činností také spravují veřejnou myslivost v Bavorsku podle zásady „lesní 
porosty jsou mnohem důležitější než hra se zvěří“ (Wald vor Wild).28 
 
Bavorské státní lesy se sídlem v Regensburgu řídí 41 regionálních jednotek, které mají 370 
lesních obvodů a několik trans-regionálních jednotek. Lesní podniky mají 10–15 obvodů  
s výměrou cca 15–30 tisíc ha lesů a roční těžbou 120–180 tisíc m3 dříví. Řídícími orgány 
BaySF jsou dozorující ministr lesů, řídící rada a poradní sbor, jehož předsedou je předseda 
Státního výboru pro zemědělství. Aktuální vývoj společnosti je velmi dobrý, reforma po 
převodu úkolů byla úspěšná a přehledná.29 
 
Veřejné lesnické zakázky u státních lesů v Rakousku a Bavorsku30 

 
Státní lesy Svobodného státu Bavorsko (Bayerische Staatsforsten AöR – BaySF) jsou po právní 
stránce od 1. 7. 2005 spravovány na základě Zákona o zřízení státního podniku Bavorské 
státní lesy, veřejně prospěšná společnost (Staatsforstengesetz – StFoG) z 21. dubna 2005. 
Bavorské státní lesy fungují na principu správně a organizačně samostatného 
podnikatelského subjektu s bezúplatným užívacím právem k lesním pozemkům, porostům  
a ostatnímu určenému majetku, přičemž vlastníkem lesů je nadále Bavorský svobodný stát. 
Dodržování principů lesnického hospodaření je zaručeno Zemským zákonem o lesích 
(Bayerisches Waldgesetz – BayWaldG) z 22. července 2005. Dnem 1. července 2005, kdy 
došlo k oddělení státní správy lesů od činností spočívajících ve vlastním obhospodařování 
lesního majetku ve vlastnictví Svobodného státu Bavorsko, bylo v obhospodařování státních 
lesů navázáno na dlouhodobě uplatňované principy trvale udržitelného hospodaření. 
 
Bavorské státní lesy obhospodařují přes 805 000 ha půdy, z toho 720 000 ha lesa představuje 
lesní půda. Celkový běžný přírůst činí 6,9 mil. m3 ročně a celková roční těžba je 5,4 mil. m3. 
Bavorské státní lesy se tak řadí mezi největší producenty i prodejce kulatiny v Německu  
a patří mezi 15 největších lesních podniků v Evropě. Bavorské státní lesy zaměstnávají kolem 
3000 zaměstnanců a představují tak největšího zaměstnavatele v lesním hospodářství 
v Německu. 
 
Lesní hospodářství a dřevařský průmysl je v současnosti nejsilnější oborový svazek v Bavorsku 
a se svými 200 tisíci pracovními místy je větší než automobilový průmysl této spolkové země.  
 
Kolem 80 % veškeré nabídky je řešeno smlouvami na jeden rok a více. Roční a víceleté 
smlouvy mají jasně definovaná pravidla pro případ kalamity (tzv. kalamitní doložka). 
Bavorské státní lesy obchodují 4 mil. m3 těženého dříví z centra na nadregionální odběratele, 
1,4 mil. m3 ročně těženého dříví je realizováno přímo 41 lesními závody v regionech. 
 

                                                           
28

 Navrátil, A., Exkurze v Bavorských státních lesích; in: Silvarium, 30. XII. 2008 
<http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-9-08/exkurze-v-bavorskych-statnich-lesich>. 
29

 Navrátil, A., Exkurze v Bavorských státních lesích; in: Silvarium, 30. XII. 2008 
<http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-9-08/exkurze-v-bavorskych-statnich-lesich>. 
30

 Obrdlík, V.; Svoboda, J., Veřejné lesnické zakázky u státních lesů v Rakousku a Bavorsku; in: Silvarium 
<http://lesprace.silvarium.cz/content/view/2036/167/>. 
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Bavorské státní lesy prodávají většinu dřeva na odvozním místě a v posledních dvou letech 
přecházejí k modelu prodeje koncovému odběrateli (pila). V letošním roce bude tímto 
způsobem zobchodováno kolem 0,8 mil. m3 dřeva, přičemž podíl takto zobchodovaného 
dřeva by měl stoupnout až na cca 3,8 mil. m3 v roce 2010. 
 
Bavorské státní lesy byly zřízeny Zákonem o zřízení státního podniku Bavorské státní lesy ke 
dni 1. července 2005 jako tzv. osoba veřejného práva (dle směrnice 2004/18/ES tzv. 
„veřejnoprávní subjekt“). 
 
Zadávání veřejných zakázek probíhá na úrovni revíru příslušného lesního závodu vždy pro 
jednu dílčí lesnickou činnost (např. zvlášť pro těžbu, přibližování nebo odvoz). Tyto zakázky 
jsou zadávány tzv. z ruky s ohledem na schopnost dodavatele zaručit nejlépe časové, místní  
a kvalitativní podmínky. Jedná se většinou o dodavatele, kteří vykonávají své činnosti  
v příslušném regionu. Definice a rozsah předmětu zakázky je plně v kompetenci lesního 
závodu. Pouze pokud rozsah veřejné zakázky (plnění realizovaného na základě veřejné 
zakázky) přesahuje územní rámec jednoho lesního závodu, případně je předmět zakázky 
specifický, je veřejná zakázka zadávána pro tyto závody z centrály v Řezně (např. přibližování 
dřeva vrtulníkem na 3 lesních závodech v rámci 1 zakázky).  
 
Veřejné zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek jsou u Bavorských státních lesů 
zadávány od hodnoty zakázky 211 000 EUR. V případě zakázek na lesnické činnosti s ohledem 
na výše uvedené je tento postup výjimečný.  
 
Základními hodnotícími kritérii pro zadávání veřejných zakázek jsou buď nejnižší nabídková 
cena, nebo ekonomicky nejvýhodnější nabídka. 
 
V případě, že je hlavním hodnotícím kritériem stanovena ekonomicky nejvýhodnější nabídka, 
jsou přímo v zadávací dokumentaci stanovena i dílčí hodnotící kritéria, přičemž je u nich vždy 
uvedena váha, jež jim bude při hodnocení nabídek přikládána, a to v procentech. Těmito 
dílčími kritérii jsou:  
 

 60–70 % cena, 
 10–20 % kvalita, flexibilita,  
 10–20 % technická úroveň nabízeného plnění (provozní náklady),  
 vliv provedení plnění na životní prostředí apod. 

 
Uchazeči o veřejnou lesnickou zakázku musí dále vyhovět následujícím požadavkům: 
 

 základní kvalifikační předpoklady;  
 profesní kvalifikační předpoklady (prokázání oprávnění k podnikání, například 

živnostenský list apod.);  
 ekonomické, finanční a technické kvalifikační předpoklady (obdobně jako v české 

právní úpravě). 
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Dánsko 
 

 
 
Klíčovou institucí ve sledované oblasti je Agentura pro lesy a přírodu (Skov- og 
Naturstyrelsen), podřízená Ministerstvu životního prostředí. Jedná se o model poněkud 
odlišný od – zřejmě – většiny – evropských zemí. Od roku 1987 zde neexistuje samostatný 
lesní úřad. Agentura jako taková klade mnohem větší důraz na konzervaci krajiny (v Dánsku 
jsou lesy relativně vzácné), kladný vztah ke společnosti, zaměstnancům a zákazníkům, etické 
kodexy atd., než na těžbu dřeva jako takovou. Agentura je vedle toho přímým poradním 
orgánem Úřadu vlády a platformou odpovědnou za územní plánování v Dánsku.31 Vydává 
rovněž rybářské lístky, koordinuje aktivity dobrovolníků v přírodě, kontroluje čistotu řek atd. 
Bez zajímavosti není ani fakt, že 80 % z rozlohy lesů v Dánsku jsou rezervace, které se 
ekonomicky intenzivněji nevyužívají. 
 
Lesní pokryv je v Dánsku relativně omezený (a jen menší část z této rozlohy tvoří lesy  
v majetku státu32); vpravo: velkoplošné rezervace v Dánsku, včetně těch, ustavených unijním 
programem Natura 200033. 
 

  

                                                           
31

 Skov- og Naturstyrelsen <http://www.naturstyrelsen.dk/>. 
Directorate of State Forestry Denmark; in: Wikipedia 
<http://en.wikipedia.org/wiki/directorate_of_state_forestry_(denmark)>. 
32

 Vlevo: Om Skov- og Naturstyrelsen: Skov- og Naturstyrelsens opgaver; in: Skov- og Naturstyrelsen, 2005. 
<http://www2.sns.dk/udgivelser/2005/87-7279-625-1/html/kap01.htm>. 
33

 Vpravo: Danish Forest and Nature Agency's nature and forest figures for 2003; in: Image Frompo 
<http://image.frompo.com/a7cc68a662f058f22c8eb5b4c03e3b32>. 
Dole (další strana): Kyoto Land Use Denmark 1990, European Space Agency; Prins Engineering. 
<http://www.prinsengineering.com/lulucf1990_gray4.jpg>. 
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Obchodní aktivity Agentury se skládají z pěti hlavních segmentů: 
 

1) Dřevo na topení (zejména pro fyzické osoby): každý si na příslušné stránce může 
spočítat34, kolik by zaplatil za povolení na sběr dříví v lese (větve), nebo za pokácení 
stromů vlastními silami (a na vlastní nebezpečí). Přitom se nesmí les nijak znečistit  
a použít se smí maximálně sekera, ruční nebo motorová pila. Palivové dřevo, 
pokácené zaměstnanci Agentury, se nachází na doběrních místech v lese a je 
označeno číslem. Veřejnost může navštívit místa, kde je dřevo uloženo (pod širým 
nebem) a označené dřevo po své registraci poptávat v internetovém obchodě 
(Netbutik, Webshop).35 

2) Dřevo na komerční využití (řezivo). Ročně je v Dánsku pokáceno asi 2 miliony m3 
dřeva (s výjimkou let, kdy došlo k velkým hurikánům – roky 1999 a 2005, kdy byla 
těžba vyšší), Z toho 90 % je chápáno jako řezivo (zbytek palivo atd.). To představuje 
asi 25 % spotřeby průmyslu v Dánsku, dalších asi 6 milionů m3 dřeva se tedy ročně do 
země dováží. 

                                                           
34

 Cena se liší podle regionů, průměru kmenu nebo větví. 
35

 Povolení na sběr nebo menší kácení dřeva (včetně určení oblasti, kde ho provádět) vydává konkrétní 
regionální úřadovna. 
Velkommen til Naturstyrelsens Netbutik; in: Miljoministeriet. 

<https://www2.naturstyrelsen.dk/netbutik/braende/>. 
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3) Vánoční stromky. 
4) Semena a sazenice stromů. 
5) Štěpka: Veškerá produkce se prodává teplárenské síti Dánska. 

 
Ani lesy v soukromém vlastnictví nejsou stranou regulace. Zdejší právní norma, která se 
datuje až k roku 1805, hovoří o nutnosti povolení k těžbě vlastního lesa. Agentura tak 
certifikuje jednotlivé stromy ve státních a soukromých lesích, zda je možné je v tom kterém 
roce či desetiletých intervalech/etapách pokácet. Vlastníci soukromých lesů mohou naopak 
dostat dotaci na udržení či zvětšení rozlohy lesa. Existuje snaha za 40 let (tedy do roku 2042) 
zvýšil podíl lesů alespoň na 15 %, a „nejpozději do roku 2100“ zdvojnásobit rozlohu lesů 
v zemi (na 25 % rozlohy státu). 
 
Téma boje proti korupci: Aféry v této oblasti se zřejmě netýkají situace v Dánsku samotném, 
ale dovozu dřeva z netrasparentních zemí (s netransparentním původem). Například roku 
2001 byla z tohoto důvodu pranýřována společnost Dalhoff Larsen and Horneman (DLH), 
která dovážela dřevo z Libérie. Podobná situace byla roku 2003 ohledně dovozu dřeva 
z Ruské federace (kde vedle DLH figurovalo nejméně 8 dalších firem z Dánska). Některé 
platformy obecně kritizují vládu za údajně pomalé naplňování vize zalesňování země  
a odkládání zalesňovacích programů na další desetiletí.36 
 

                                                           
36

 Danish Timber Trader's Links Exposed; in: The Perspective, 17. VII. 2001 
<http://www.theperspective.org/dlh.html>. 
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Další monitoring tisku k tématu Dánska: 
 
Dánsko patří k předním vývozcům kvalitních vánočních stromů, což má nezanedbatelný 
přínos pro lesní hospodářství i pro drobné majitele lesů. Stromky se pěstují na plantážích  
o rozloze v průměru 10 ha. 
 
První jakost se prodává za 130 až 150 DKK za stromek (1 DKK = 3,80 CZK), stromky jsou 
exportovány zejména do SRN a Británie. Aby nebyly stromky potlačeny buření, jsou na 
plantáži pěstovány i ovce – přibližně 1 ovce na 1 ha, což nejen snižuje škody buření, ale 
přináší i další finanční efekt (maso, vlna atd. v průměru 1 600 DKK za kus).37 
 
Obdobně jako vánoční stromky je význačnou lesnickou exportní komoditou i okrasná zeleň. 
Těžba je povolena v období od 20. 9. do 20. 11. běžného roku a každá plocha či strom má 
následné minimálně tříleté období bez zásahu. Cenové zhodnocení je u první jakosti 10 DKK 
za kilogram, druhá jakost 8 DKK za kilogram.38 
 
Již v roce 1987 vyhlásil dánský parlament prioritní úkol zalesnit vhodné pozemky a zvýšit 
lesnatost země do roku 2000 o 12 %. Toto bylo v souladu se záměrem European union, kde 
bylo požadováno snížení rozlohy méně produktivních zemědělských ploch. Např. v projektu 
města Arhus bylo provedeno zalesnění na rozloze 170 ha.  
 
Největším problémem je výkup vhodných pozemků a zajištění optimální arondace do 
ucelených celků. Důležitou zásadou v těchto nových lesních porostech byl požadavek 
předchozího vyprojektování vedení elektřiny, plynu, ropovodů atd. do země pod dopravní 
spoje, aby byly zabezpečeny opravy bez zásahů do porostů, snazší vyhledávání vedení. Vlastní 
zalesňování probíhá ve dvou fázích – v první se plochy zalesní přípravnými dřevinami a teprve 
poté se doplňují o cílové dřeviny. 
 
Nová zalesnění jsou projektována dle patnáctiletých hospodářských plánů. Stát zajišťuje 
svými dotacemi zdárné plnění úkolu a výzkumné ústavy jsou též zavázány ze svých rozpočtů 
přispívat ke splnění tohoto úkolu 20 % ze svých finančních rozpočtů.39 
 
V Dánsku je podíl soukromých majitelů lesa je ve srovnání s ostatní západní Evropou také 
relativně nižší (45 %). Lesnický sektor je ekonomicky a politicky bezvýznamný. Lesní zákony 
upravovaly hospodaření v lesích od r. 1805 (další 1935, 1989, 1996). Požadavky veřejnosti 
vedly k převodu lesního hospodářství pod gesci ministerstva pro životní prostředí.40 
 

                                                           
37

 Král, E., Zajímavé poznatky z Dánska; in: Silvarium, 1. II. 2008 
<http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-12-07/zajimave-poznatky-z-danska>. 
38

 Král, E., Zajímavé poznatky z Dánska; in: Silvarium, 1. II. 2008 
<http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-12-07/zajimave-poznatky-z-danska>. 
39

 Král, E., Zajímavé poznatky z Dánska; in: Silvarium, 1. II. 2008 
<http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-12-07/zajimave-poznatky-z-danska>. 
40

 Kupka, I., Národní program pro lesy; in: Silvarium <http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1949/152/>. 
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Polsko41 
 

 
 
Správa a dozor nad lesy v Polsku jsou uskutečňovány dvěma způsoby v závislosti na formě 
vlastnictví lesa: 
 

 Všechny lesy Státní pokladny (Ministerstvo státního pokladu) podléhají státní správě, 
především pak Ministerstvu životního prostředí jako Státní lesní podnik („Státní lesy“) 
a Národní parky. Z části podléhají přímo ministru financí – jako zemědělský majetek 
státního pokladu. 

 Státní lesní podnik „Státní lesy“ (Lasy Państwowe, PGL LP) je státní, organizační 
jednotka, která není právnickou osobou a funguje na základě Zákona o lesích (z 28. 
září 1991) s prováděcími předpisy k zákonu a statutem Státního lesního podniku 
„Státních lesů“. 

 Lesy jiných vlastníků, z toho např. obecní lesy (městský les), soukromé lesy, církevní 
lesy, družstevní lesy, kolektivní lesy jsou kontrolovány starostou, který může najmout 
hajného nebo může převést povinnost správy na Státní lesy.  

 Státní lesy zhodnotí správnost zhotovení zjednodušených plánů uspořádání lesa pro 
lesy jiných forem vlastnictví a rekultivačních projektů a osvojí si způsoby lesního 
hospodářství.  

 
Ministrovi státního pokladu podléhají Kanceláře hospodářské úpravy lesa a lesní geodézie, 
které periodicky, prostřednictvím vlastního oddělení provádí inventury finančních zdrojů 
a stanovují rámcové plány činnosti lesních revírů s přihlédnutím k sociální, ochranné  
a ekonomické funkci Státních lesů.  
 
Ministr životního prostředí vykonává prostřednictvím Oddělení ministerstva zemědělství, 
lesního hospodářství a přírody dozor nad veškerými lesy (všech forem vlastnictví). Oddělení 
ministerstva zemědělství, lesního hospodářství a přírody vystavuje odborný posudek  
k návrhům zákona, připravuje nařízení (prováděcí akty) a schvaluje je a vede monitorování 
změn struktury a plochy lesů. Parlamentní výbor pro životní prostředí a lesní hospodářství je 
skupina poslanců, kteří se zabývají zpracováváním (zákonná iniciativa) nebo kontrolou 
navrhovaných právních úkonů a aktuálního právního řádu.  
 

                                                           
41

 Pokud není uvedeno jinak, vychází následující text z těchto zdrojů: 
Lasy Państwowe <http://www.lp.gov.pl/>. 
Sawicki, T., Požáry lesních porostů v Polsku; in: Silvarium, 17. VIII. 2012 
<http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/pozary-lesnich-porostu-v-polsku-112>. 
Kozel, J., Přírodě blízké pěstování lesa v Polsku; in: Lesnická práce, 12/2010 <http://www.lesprace.cz/casopis-
lesnicka-prace-archiv/rocnik-89-2010/lesnicka-prace-c-12-10/prirode-blizke-pestovani-lesa-v-polsku>. 

http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/europejski-konkurs-z-wiedzy-lesnej
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Hospodaření v lesích ve vlastnictví státu v Polské republice na převážné části jejich rozlohy 
zajišťuje Státní lesní podnik Státní Lesy (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 
dále jen LP) jako zvláštní organizační jednotka státu zřízená přímo lesním zákonem. Právo 
hospodaření LP se nevztahuje pouze na lesy na území národních parků a na lesy tvořící 
součást Fondu státního zemědělského vlastnictví.  
 
Co do právní formy jsou LP státní organizační jednotkou bez právní subjektivity, jednající 
jménem státu v záležitostech týkajících se jimi spravovaného majetku. Přes neexistenci 
právní subjektivity jsou LP oprávněny být členem vnitrostátních nebo mezinárodních 
společenských organizací, je-li členství odůvodněno úkoly a cíli LP. Právní postavení LP je 
prakticky bezezbytku a velmi podrobně upraveno v zákoně o lesích a ve statutu LP.  
 
Úkolem LP je podle zákona o hospodaření v lesích, nakládání s pozemky a jinými 
nemovitostmi nebo nemovitostmi sloužícími lesnímu hospodářství zajišťování evidence 
státního majetku a zjišťování jeho hodnoty. Hospodaření v lesích spravovaných LP se přitom 
povinně řídí lesním hospodářským plánem zpracovaným pro jednotlivé kanceláře nadlesního 
(nadleśnictwa). Hospodářskou činnost zajišťují LP převážně vlastními zaměstnanci.  
 
Vedle hospodářské činnosti však LP plní celou řadu funkcí příslušejících veřejné moci, 
zejména v oblasti lesního dozoru a dohledu nad hospodařením. LP podle zákona plní úkoly 
lesní stráže, vykonávají poradenskou činnost vůči soukromým vlastníkům lesa, iniciují, 
koordinují a provádějí pravidelná hodnocení stavu lesa a lesních zásob a prognózy změn  
v lesních ekosystémech, zpracovávají pravidelnou velkoplošnou inventarizaci stavu lesa  
a vedou banku dat o stavu lesů a lesních zásob, vytvářejí vzorové lesní komplexy na podporu 
trvale udržitelného hospodaření v lesích, vyhotovují zprávu o stavu lesů a zprávu o výsledcích 
finančního hospodaření a v případech uzavření dohody s příslušnými orgány obecné státní 
správy vykonávají po zajištění potřebných finančních prostředků státní správu v nestátních 
lesích LP. Mohou být rovněž ministrem životního prostředí pověřeny plněním úkolů 
souvisejících s vytyčením prvků soustavy NATURA 2000 a zajištěním jejich odpovídající 
funkčnosti.  
 
Organizační struktura LP je třístupňová a je tvořena generálním ředitelstvím, 17 oblastními 
ředitelstvími a 428 kancelářemi nadlesního (nadleśnictwa). V čele generálního ředitelství  
a celé organizační struktury LP stojí generální ředitel, který je jmenován a odvoláván 
ministrem životního prostředí; tomuto ministrovi je také ze své funkce odpovědný.  
 
Hospodaření LP vychází ze zásady finanční samostatnosti, takže vznikající výdaje jsou pokryty 
příjmy z vlastní činnosti. Výdaje na činnost generálního ředitelství a oblastních ředitelství, 
které příjmy z vlastní činnosti nemají, jsou financovány z rozpočtů jednotlivých kanceláří 
nadlesního. 
 
Hlavním zdrojem příjmů jsou již zmíněné příjmy z vlastní činnosti LP. Ty jsou tvořeny zejména 
příjmy z prodeje dřeva, vedlejší lesní výtěže a reprodukčního materiálu lesních dřevin, příjmy 
z prodeje výsledků zemědělského a rybářského hospodářství, z prodeje materiálu, zboží  
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a nepotřebného hmotného investičního majetku, příjmy z pronájmu včetně honiteb,  
z turistického ruchu a příjmy z finančních operací, popř. jiných zdrojů.  
 
Vedle příjmů z vlastní činnosti LP předpokládá zákon o lesích i příjmy z účelových dotací ze 
státního rozpočtu. Tyto účelové dotace slouží pouze k plnění úkolů zadaných vládní 
administrativou, zejména k nákupu lesa a pozemků určených k zalesnění nebo na jejich 
rekultivaci a k nákupu jiných pozemků s cílem zachovat jejich přírodní charakter, realizaci 
celostátního programu zvyšování lesnatosti, hospodaření v soukromých lesích v případě 
ohrožení jejich trvalosti (jde o svého druhu nucenou správu lesů), provádění inventarizace 
lesů a lesních zásob a vedení příslušných databank, zpracování plánů péče o přírodní 
rezervace nacházející se ve správě LP, jejich realizaci a zajištění ochrany přírody  
a k financování lesnických výchovných programů pro veřejnost, zejména vytváření 
ukázkových lesních komplexů a naučných stezek. 
 
LP mohou zakládat nebo se účastnit založení akciových společností a společností s ručením 
omezeným; státní lesy, s nimiž LP hospodaří, však nesmí sloužit jako nepeněžitý vklad do 
základního jmění těchto společností. 
 
Při LP se vytváří tzv. lesní fond, který je nástrojem pro hospodaření s finančními prostředky 
způsobem umožňujícím dosažení cílů stanovených zákonem o lesích. Lesní fond slouží 
jednotlivým kancelářím nadlesního k vyrovnání deficitů způsobených při plnění úkolů lesního 
hospodářství. Vedle toho je možno prostředky lesního fondu použít na realizaci společných 
záměrů organizačních jednotek LP, vědecký výzkum, tvorbu lesní infrastruktury, 
vyhotovování lesních hospodářských plánů, činnosti spojené s oceňováním a prognózováním 
stavu lesa a lesních zásob a další úkoly týkající se lesního hospodářství.  
 
V oblasti dispozic s nemovitým majetkem přiznává zákon LP jak právo od soukromých osob 
nemovitosti nabývat, tak lesy, pozemky a jiné nemovitosti ve vlastnictví státu soukromým 
osobám prodávat. Prodej je však možný pouze za přísných podmínek, které např. vylučují, 
aby byl státní les prodán za účelem hospodaření v něm (nejde-li o převod arondační). Zákon 
o lesích umožňuje též pronájem státního lesa, pokud je zaručeno, že nebudou narušeny cíle  
a úkoly lesního hospodaření stanovené v lesním hospodářském plánu.  
 
Generální ředitel může konečně lesy, pozemky nebo jiné nemovitosti převést do užívání 
organizační jednotce státu nebo územní samosprávy, pokud je převod odůvodněn zájmy 
obrany a bezpečnosti státu, ochrany hranic, vědy a vzdělávání, ochrany přírody, ochrany 
vodních děl, ochrany mořského pobřeží, ochrany kulturních památek, rekreace obyvatel 
nebo zájmy zemědělství.  
 
Lesní zákon definuje zejména pojem "les", kterým je "pozemek o souvislé ploše nejméně 
0,10 ha pokrytý lesními rostlinami – dřevinami a keři nebo lesním porostem – nebo 
přechodně těchto rostlin zbavený, který je určen k lesní produkci nebo tvoří přírodní 
rezervaci nebo součást národního parku nebo je zapsán do seznamu kulturních památek". 
Lesem ve smyslu zákona jsou i "pozemky spojené s lesním hospodářstvím, nacházející se pod 
potřebám lesního hospodářství sloužícími stavbami a budovami, zařízeními vodních 
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meliorací, liniemi prostorového rozdělení lesa, lesními cestami, průseky pod energetickými 
vedeními, lesními školkami, skládkami dříví" a rovněž "pozemky využívané jako lesní 
parkoviště a turistická zařízení". V dalším textu najdeme legální definice pojmů "vlastník 
lesa" a "lesní hospodářství", které kromě činnosti spočívající v zakládání, ochraně, 
obhospodařování lesa a zabezpečování mimoprodukčních funkcí zahrnuje na rozdíl od stavu 
v České republice výslovně též hospodaření se zvěří a prodej nezpracovaných lesních 
produktů. Poslední novelou lesního zákona byla do jeho textu zařazena též definice pojmu 
"trvale udržitelné lesní hospodářství". Tím je "činnost zaměřená na vytvoření struktury lesů 
a jejich využití způsobem, zajišťujícím trvalé zachování jejich biologického bohatství, vysoké 
produkce a regeneračního potenciálu, životnosti a schopnosti plnit všechny významné 
ochranné, hospodářské a sociální funkce lesa, a to jak nyní, tak v budoucnu na lokální, 
národní i globální úrovni tak, aby nebyly poškozeny jiné ekosystémy". Navíc je v zákoně 
obsažena i definice třídy bonity lesní kultury, zakmenění a plánu zařízení lesa. Struktura 
exekutivní správy Státního lesního podniku „Státní lesy“ je prováděna ve třech úrovních:  
 

 Generální ředitel Státního lesního podniku „Státní lesy“ s úřadem Generálního 
ředitelství, 

 Oblastní ředitelé Státního lesního podniku „Státní lesy“ s úřady Oblastních ředitelství; 

 Nadlesní s úřady Lesních revírů a podniky Lesních technických služeb. 
 
Ministerstvo životního prostředí jmenuje Generálního ředitele Státních lesů, který 
prostřednictvím Úřadu generálního ředitele se sídlem ve Varšavě vykonává dozor nad 
správou Státního lesního podniku „Státních lesů“ a to na základě Zákona o lesích a Stanov 
Státního lesního podniku „Státní lesy“. Jako jeho podpora spolupůsobí na této úrovni tzv. 
„Kolegium Státních lesů“ (poradní orgán generálního ředitele).  
 
Prostředním stupněm mezi generálním ředitelem a nadlesním a vedoucím závodu je Oblastní 
ředitel a jeho orgán – Oblastní ředitelství Státních lesů. Celé Polsko je rozděleno do  
17 Oblastních ředitelství Státních lesů. Jedním z nich je Oblastní ředitelství Státních lesů  
v Wrocławi, kterému podléhá 33 lesních revírů s 443 polesími. Oblastnímu ředitelství 
Státních lesů v Wrocławi rovněž podléhá 31 lesních školek a dva Lesní technické závody.  
 
Lesní revíry mají ve své kompetenci správu státních lesů. Navíc provádějí i kontrolu lesů 
jiných vlastníků s výjimkou obecního lesa. Lesní technické závody jsou specializované 
technické jednotky, které: 
 

 opravují a staví lesní cesty;  
 kácí, tahají a odvážejí dřevo;  
 zásobují Lesní revíry technikou, biologickými a chemickými preparáty k hubení škůdců 

a nemocí lesa, uniformami pro zaměstnance Lesního revíru, zajišťují úrazovou 
prevenci a bezpečnosti práce.  

 
Lesní revír spravuje lesy na ploše o průměrné rozloze 15 – 20.000 ha. Nadlesní samostatně 
vede činnost lesního hospodářství v lesním revíru na základě plánů uspořádání lesa a je 
zodpovědný za stav lesa. 
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Zvláštní úkoly nadlesního jsou následující: 
 

 zastupuje státní majetek v civilních právních vztazích v rozsahu své kompetence; 
 vede lesní revír, který je organizačně základní jednotkou Státních lesů; 
 přímo spravuje lesy, pozemky a jiné nemovitosti, které se patří do státního pokladu 

(státního majetku) a podléhající správě Státních lesů. 
 
Lesní revír je zvláštní jednotkou státní správy v oblasti: 
 

 správy Státních lesů (lesy v majetku státu), 
 kontroly lesů jiných forem vlastnictví a  
 mysliveckých úkolů: živá zvěř patří státu a lesní revíry provádějí odhady škod 

způsobené zvěří a vyplácí odškodnění.  
 
Polesí je základní jednotkou v teritoriální struktuře Státních lesů. Po krátkém období  
v 90. letech XX. století, kdy v každém polesí pracoval pouze jeden hajný, nastává čas, kdy je 
každé polesí obsazeno dvěma osobami – revírním hajným (vedoucím) a pomocným hajným. 
Tato změna má praktické důvody. Zvětšení průměrné plochy polesí na 1 500 – 1 800 ha vedlo 
k tomu, že začali vznikat problémy s externími firmami poskytujícími služby při pracích v lese 
a to jak při předávání hotové práce tak i při vývozu dřeva. Vedle revírních hajných s vlastním 
polesím jsou zde zaměstnáni i revírní hajní, pracující jako vedoucí lesní školky, hajní 
loveckého revíru a revírní hajní pro nestátní lesy. Revírní hajný, jako jeden ze zaměstnanců 
Kanceláře lesního revíru je zařazen do lesních služeb. 
 
V důsledku znárodnění převzala po druhé světové válce většinu lesních ploch Státní 
pokladna. Struktura vlastnictví lesních ploch v Polsku je přehledně zobrazena v následující 
tabulce. Struktura vlastnictví na východě země před druhou světovou válkou a skutečnost, že 
většina půdy na západě a největší pozemky na východě země byly ukradeny („znárodněny“), 
vedla k velkým rozdílům ve struktuře vlastnictví lesa v Polsku a ve vojvodství Dolní Slezsko. 
 

Lesy dle formy jejich vlastnictví (ha) % 

 

CELKOVÁ lesní plocha 9 170 900,0 100,0 

Lesy 8 972 500,0 97,8 

Státní lesy 7 400 000,0 80,7 

Lesy Státní pokladny, z toho: 7 319 000,0 79,8 

Státní lesní podnik Státní lesy 7 030 000,0 76,7 

Národní parky 182 000,0 2,0 

Ostatní lesy Státní pokladny 46 000,0 0,5 

Obecní lesy 81 000,0 0,9 

Lesy soukromých vlastníků 1 476 000,0 16,1 

Družstevní a kolektivní lesy 75 000,0 0,8 

 
Související legislativa: 
 

 Zákon o lesích ze dne 28. září 1991,  
 Zákon o ochraně zemědělských a lesních pozemků ze dne 3. ledna 1995. 
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Další informace k tématu: 
 
Polští dělníci budou muset po nedávné vichřici z lesů odvézt asi milion krychlových metrů 
polámaného dřeva. Je to hodně, ale před dvěma lety, když na severovýchodě Polska řádil 
orkán, byly ztráty čtyřnásobně vyšší, řekl dnes ČTK mluvčí Polských státních lesů Waldemar 
Tomkiewicz. Zničující poryvy větru, které tak katastroficky zasáhly především slovenské 
Vysoké Tatry, polskou stranu národního parku ušetřily. Největší škody u našich severních 
sousedů napáchaly v okolí Katovic a Krakova. "V šesti lesích, které patří pod katovické 
ředitelství, vítr zničil půl milionu kubíků dřeva. V krakovské oblasti, přesněji u měst Myślenice 
a Nowy Targ, odhadli množství zničeného dřeva na 250.000 metrů krychlových," uvedl 
Tomkiewicz. Polské státní lesy obhospodařují asi 7,6 milionu hektarů pozemků, což 
představuje zhruba čtvrtinu Polska a téměř 80 procent všech polských lesů. Lesníci ale mají  
s odklízením škod napáchaných větrem problémy. Komplikace jim působí hlavně nový zákon  
o veřejných zakázkách, podle kterého musejí na každou práci vypsat výběrové řízení. 
"Několikrát jsme upozorňovali na to, že po větrné smršti je nejdůležitější rychlost. Jde o to, 
abychom mohli z lesa v co nejkratším čase odvézt co největší množství dřeva. Jinak se totiž 
znehodnotí," podotkl Tomkiewicz. Když v červenci 2002 zasáhl severovýchod Polska orkán, 
podařilo se lesníkům čtyři miliony metrů krychlových polámaného dřeva z asi 33.000 hektarů 
svézt během deseti měsíců. Dřevo tak mohli prodat.42 
 
Zajímavým portálem, kde probíhá kritika netransparentních praktik, jsou stránky 
lasypolskie.pl a drewno.pl:43 
 

 
 
Poznámka: Jeden ze článků zde výslovně hovoří o riziku nákupu dřeva z České republiky, jako 
ze země s vysokou mírou korupce, kde se dřevo mohlo těžit nelegálně.44 

                                                           
42

 Vavrušák, J., Vichřice na jihu Polska poničila tisíce stromů, Tatry ale minula; in: ČTK, 23. XI. 2004. 
43

 Forum dyskusyjne - strona główna; in: Lasy Polskie <http://www.lasypolskie.pl/>. 
44

 Sprowadzasz Drewno Kontrolowane? Sprawdź nowy wskaźnik korupcji; in: Drewno.pl, 11. XII. 2010. 

http://www.lasypolskie.pl/index.php
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Slovinsko45 
 

 
 
Stěžejní instituci v této oblasti, Slovinskou správu lesů (Zavod za gozdove Slovenije, ZGS) 
ustavila republika Slovinsko v roce 1993. ZGS je největší lesnická instituce ve Slovinsku. Mezi 
její hlavní odbory patří: Odbor pro šíření znalostí mezi vlastníky lesa a pro práci s veřejností, 
Odbor hospodářské úpravy lesů, Odbor pěstování a ochrany lesa, Odbor lesní techniky, 
Odbor pro volně žijící zvěř a myslivost a Odbor výpočetní techniky. Slovinská správa lesů se 
také stará o 10 loveckých obor se zvláštním zaměřením. 
 
Lesní zákon ukládá ZGS mnoho povinností. Obecně je hlavním úkolem ZGS řídit lesní 
hospodářskou politiku. Ta je uplatňována v lesním hospodářském plánování, pěstování lesa, 
právě tak jako ve vzdělávání a výchově vlastníků lesa a informování veřejnosti o významu 
lesa a lesního hospodářství.  
 
Lesní zákon užívá dva termíny při definování role vlastníků lesa a široké veřejnosti, totiž 
„lesní hospodářství“ a „užívání lesa“. Hospodaření v lese se odvolává na práva a povinnosti 
vlastníků lesa a souvisí většinou s produkční funkcí lesů, zatímco užívání lesa je poněkud širší 
termín, zahrnující ekologické a společenské funkce lesů – spočívající ve volném vstupu všech 
lidí do lesů bez ohledu na vlastnictví. V souladu se zákonem se mohou všichni občané 
Slovinska pohybovat volně v lesích (pěšky) a mají dovoleno sbírat lesní ovoce i pro komerční 
účely. Pravidla pro ochranu lesa, která slouží jako prováděcí předpisy, specifikují druhy  
a povolené množství lesních plodů sesbíraných návštěvníky lesa, aby se zabránilo jejich 
jakémukoliv poškození. 
 
Vzhledem k tomu, že vlastníci lesů potřebují různé formy vzdělávání týkající se lesního 
hospodářství, všichni obyvatelé nebo široká veřejnost by měli být podrobně informováni  
o významu lesů a odpovědného chování jejich návštěvníků. Také proto zákon ukládá ZGS 
vzdělávat vlastníky lesů a podporovat lesy a lesní hospodářství. Termín „popularizace lesů  
a lesnictví“ je definován jako rozšiřování populárních znalostí a informací o lesích a pěstování 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.drewno.pl/artykuly/7427-
Sprowadzasz+Drewno+Kontrolowane%3F+Sprawd%C5%BA+nowy+wska%C5%BAnik+korupcji.html>. 
45

 Lesnik, T., „Starost o les ku prospěchu přírodě a lidem“ – Motto Slovinské správy lesů; in: Lesnická práce, 
11/2008 <http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-87-2008/lesnicka-prace-c-11-08/starost 
-o-les-ku-prospechu-prirode-a-lidem-motto-slovinske-spravy-lesu>. 
Sektor za gozdarstvo; in: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
<http://www.s-kzg.gov.si/si/delovna-podrocja/sektor-za-gozdarstvo/>. 
O območju OE Kočevje; in: Zavod za gozdove Slovenije 
<http://www.zgs.gov.si/slo/obmocne-enote/kocevje/o-obmocju/index.html>. 
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povědomí veřejnosti o významu lesů. Kromě propagace lesů a lesnictví v aktivitách týkajících 
se práce s veřejností musí ZGS, jako veřejná instituce, informovat veřejnost o svých 
aktivitách a událostech týkajících se lesů a lesnictví. 
 
Zaměstnanci ZGS při vykonávání svých každodenních úkolů komunikují s vlastníky lesů  
a různými zájmovými skupinami. Nejpočetnější skupina zaměstnanců ZGS mající osobní 
kontakt s vlastníky lesů jsou pracovníci lesních správ, kteří ve spolupráci s vlastníky lesů 
vyznačují stromy k těžbě (jak určuje zákon) a vykládají různá pravidla. Plánovači (zaměstnanci 
odpovědní za podrobné zpracování lesních hospodářských plánů) představují současné plány 
při veřejných projednáváních, lidé zaměstnaní v oblasti lesní techniky a pěstování lesů 
provádějí vzdělávací činnost pro vlastníky lesů, oblastní a vedoucí místních jednotek 
komunikují s představiteli různých organizací, administrativních jednotek, místních 
společenství, mnozí také komunikují s představiteli tisku a poskytují informace, někteří 
předkládají vzdělávací články médiím, organizují schůzky atd. Tedy různé public relations 
aktivity jsou součástí úkolů mnoha pracovníků. Zaměstnanecký systém přitom specifikuje 
pouze jedinou pozici pro aktivní práci s veřejností, to jest vedoucí útvaru, který je odpovědný 
za práci s veřejností na úrovni celé Slovinské správy lesů, připravuje roční plán práce 
a výroční zprávu a vykonává mnoho dalších funkcí vážících se k této oblasti.  
 
Lesní naučné stezky bývají cca 5 km dlouhé a vybavené vzdělávacími texty a dalšími 
didaktickými nástroji zaměřenými na informace o funkcích lesa a zvýšení ekologického 
povědomí. První dvě lesní naučné stezky ve Slovinsku byly vytvořeny v roce 1974.  
V následujících dekádách se počet vzdělávacích cest významně zvýšil a stezky byly využívány 
hlavně pro školní účely. Dnes existuje ve Slovinsku přes 100 lesních naučných stezek, některé 
z nich jsou také užívány pro turistické účely. Více než 50 stezek je spravováno Slovinskou 
správou lesů. Ročně je využívá 10 000 až 20 000 mladých návštěvníků z různých škol.  
 
Podle nejnovějších údajů je ve Slovinsku přes 300 000 (se spolumajiteli dokonce 500 000) 
vlastníků lesů. Soukromé lesní majetky jsou velice fragmentované majiteli, kteří mají více 
lesních porostů v různých částech lesa. Průměrná velikost lesního majetku je méně než  
3 hektary, přičemž se majitelé lesů významně liší podle velikosti lesního majetku, závislosti 
na příjmu z lesa, podle hmotné zainteresovanosti, vybavením a kvalifikací v lesních pracích. 
Někteří si za jejich úsilí zasluhují zvláštní ocenění. Tyto ceny jsou předávány ZGS pro 
povzbuzení všech vlastníků, aby zlepšovali obhospodařování svých lesů. Ceremoniálu 
oceňování je věnována zvláštní pozornost médií. 
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Ilustrace: Srovnání let 2007 a 2011 co se týče struktury držení lesů: Nejmenší pozemky jsou 
průběžně scelovány.46 

 

 
 

 

                                                           
46

 O gozdovih Slovenije; in: Zavod za gozdove Slovenije 
<http://www.zgs.si/slo/gozdovi-slovenije/o-gozdovih-slovenije/karte/index.html>. 
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Ilustrace: Lesy ve Slovinsku (celkem, nahoře)47 a podíl jehličňanů (dole).48 
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 Gozdni rezervati v Sloveniji; in: Zavod za gozdove Slovenije, 2013 
<http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdni_rezervati/index.html>. 
48

 Splošni podatki in dejstva o gozdovih v Sloveniji; Gozdnatost in pestrost; in: Zavod za gozdove Slovenije, 2013 
<http://www.zgs.si/slo/gozdovi-slovenije/o-gozdovih-slovenije/gozdnatost-in-pestrost/index.html>. 
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Ilustrace: Náchylnost k lesním požárům na mapě a jako obsah letáku.49 
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 Varstvo gozdov pred požari; in: Zavod za gozdove Slovenije 
<http://www.zgs.si/slo/delovna-podrocja/varstvo-gozdov/varstvo-gozdov-pred-pozari/index.html>. 
Preventivni ukrepi in ravnanje v primeru požara; in: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  
<http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv118.htm>. 
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Ilustrace: Statistika lesních požárů ve Slovinsku.50 
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 Švab, N., Poglejte, kje v Sloveniji je največ požarov in zakaj; Požarna ogroženost; in: Novice Slovenije; 24ur, 
19. VIII. 2013 <http://www.24ur.com/novice/slovenija/tako-je-v-zadnjih-20-letih-gorelo-po-sloveniji-za-novo-
zivljenje-od-20-do-80-ur-in-na-stotine-evrov.html>. 
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Irsko51 
 

 
 
Stěžejní státní institucí, odpovědnou za otázky lesnictví, je “Lesní služba” (Forest Service). 
Proces intenzivních ekonomických a sociálních změn proměnil Irsko během 20 let  
k nepoznání. Ze země závislé na zemědělství se stala urbanizovaná společnost s rychle 
rostoucí ekonomikou zaměřenou na vyspělé technologie. V souvislosti se změnou vnímání 
lesnictví došlo i k významným změnám v přístupu k rekreačním funkcím lesa. 
 
V návaznosti na sociální procesy posledních let se změnilo také vnímání lesnictví  
a požadavky, které společnost na lesníky klade. Spolu s nárůstem environmentálního 
povědomí přestalo být lesní hospodaření automaticky vnímáno jako prospěšné. 
 
Lesní parky se začaly veřejnosti otevírat až v 70. letech XX. století a uživatelé očekávali 
příměstský nádech a parkovou infrastrukturu. V podstatě požadovali podmínky pro pasivní 
lesní rekreaci, jejímž modelem byla picnic party v blízkosti parkoviště.  
 
Dnes však irští rekreační uživatelé v návaznosti na světové trendy pobytu v přírodě směrem 
ke sportovněji laděným, hravým formám mají již odlišné požadavky. Moderní rekreant užívá 
les pro specifické aktivity, jako je například běh nebo terénní cyklistika, přičemž preferuje 
přírodní charakter.  
 
Podobně jako v jiných vyspělých průmyslových společnostech, i v Irsku se tedy s urbanizací, 
rostoucí životní úrovní a aktivnějším životním stylem zvýšil rekreační tlak na lesní pozemky. 
Poptávka po rekreaci v lesích je navíc umocněna nízkou mírou lesnatosti a faktem, že 
narozdíl od většiny evropských zemí v Irsku neexistuje právo na rekreační přístup do volné 
krajiny. 
 
Komerční lesnický podnik, který má od irské vlády jasné zadání – produkovat finanční zisk,  
a jehož legislativní závazky k poskytování podmínek pro rekreaci jsou minimální, může na 
první pohled zvýšený tlak uživatelů představovat nechtěné břemeno. Proto si podnik stanovil 
jasnou rekreační politiku.  
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 Forest Service Ireland <http://www.forestry.ie>. 
Forest Service; in: Department of Agriculture,  Food and the Marine 
<http://www.agriculture.gov.ie/forestservice/forestservicegeneralinformation/abouttheforestservice/>. 
Forest Health Monitoring; in: Coillte Forest 
<http://www.coillte.ie/coillteforest/forest_facts/forest_health_vitality/forest_health_monitoring/>. 
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Zdroje na financování první fáze tohoto projektu pocházely především z evropských fondů, 
peněz určených na rozvoj cestovního ruchu a od soukromých dárců.  
 
Lesní služba spravuje programy lesnických dotací, je zodpovědná za ochranu lesů, 
reprodukční materiál lesních dřevin, kontrolu těžby a propagaci a podporu výzkumu  
v lesnictví a lesní produkci. Její materiály obecně hovoří o tom, že Lesní služba je odpovědná 
za zajištění rozvoje lesního hospodářství v Irsku ve způsobu a rozsahu, který maximalizuje 
jeho sociálně-ekonomický přínos, za předpokladu udržitelného rozvoje. 52 
 

      
 
Přes vysokou úroveň výsadby v posledních letech, Irsku patří mezi nejméně zalesněné země 
v Evropské unii. 
 
Zpracování dřeva z irských lesů je zejména na štěpku (40 mlýnů na dřevo, zaměstnávajících 
okolo 1 300 osob), méně už na další výstupy. 
 
Podle lesního zákona z roku 1946 musí kterýkoli vlastník lesa oznámit záměr kácet stromy. 
Povolení získá zpravidla jen tehdy, když doloží, že vysadil přinejmenším stejnou rozlohu 
nového lesa. 
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 Forested Areas in Ireland; in: Food and Agriculture Organization of the United Nations 
<http://www.fao.org/forestry/country/en/irl/>. 
Frawley, J. P.; Leavy, A., Farm Forestry: Land Availability, Take-up Rates and Economics; in: Teagasc 
<http://www.teagasc.ie/research/reports/ruraldevelopment/4256/eopr-4256.asp>. 
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Příklady portálů pro elektronické a transparentní obchodování se dřevem  
 
Jedním z možných nástrojů pro zprůhlednění situace v oblasti obchodu se dřevem, je 
vytvoření elektronických portálů pro obchodování se dřevem, a to i takových, kde mohou 
všichni účastníci sledovat celý proces, včetně nabídek konkurence. Jedná se tak de facto  
o určitou formu dražby, ze které může vlastník, včetně státu, jenom těžit z nejvyšší nabídky. 

 
Příklad č. 1: Spojené Království: Portál eTimber Sales53 
 
Formát elektronických tenderů je stejný jako tradiční tištěná zadávací dokumentace pro 
výběrová řízení, na jakou jsou zákazníci zvyklí – přesný popis je následující: "současně 
probíhající, cenově rozhodující, zapečetěná nabídka".54 
 

 Současně probíhající: Všechny položky 
nabízené v dražbě jsou prezentovány 
k nabídce ve stejnou chvíli (nikoli 
postupně jedna za druhou). 

 Rozhodující cena: Vítěz platí vlastní 
nabídnutou cenu. 

 Zapečetěná nabídka: Nabídky mají 
důvěrnou povahu a nikdo kromě osoby 
podávající nabídku není oprávněn do nich 
nahlížet před uzávěrkou; vítězové  
a vítězné cenové nabídky nejsou po 
uskutečnění prodeje zveřejňovány.  

 
Výběr vítěze se může uskutečnit dvěma způsoby: 
 

 Tendery: ruční výběr: Majitel soutěže vybírá vítěze po uplynutí času pro vyhlašování 
nabídek (bidding stop time – BST). Obvykle je jako vítěz vybrán zájemce s nejvyšší 
nabídkou (s podmínkou, že bylo dosaženo nejnižší vyvolávací ceny). V případě, že jsou 
dvě nabídky stejné, je možné vzít v úvahu čas podání nabídky s tím, že nabídka 
podaná jako první je vítězná. Jakmile jsou vítězové vybráni, jsou dále postoupeni 
k dalšímu přezkoumání před tím, než je udělen kontrakt.  

 Logshop (holandská aukce): Výběr systémem: Systém vybírá vítěze automaticky po 
uplynutí času pro vyhlašování nabídek v jednotlivém pořadí. V aukcích se výběr vítěze 
uskutečňuje v momentě, kdy je nabídka akceptována – není zde žádný další proces 
schvalování vítěze po uzavření nabídek. Přijetí nabídky je automatický proces.  

  

                                                           
53

 Frequently Asked Questions; in: Forestry Commission <http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-5twlt6>. 
54

 V případě, že chcete využívat nástroj “eTimber”, musíte být jeho registrovaným uživatelem. 
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Příklad č. 2: Polsko, Portál e-Drewno, Sprzedaż drewna55 
 
Státní Lesy jsou významným dodavatelem dřeva na polském trhu. Nabídka je omezena na 
prodej vytěženého dřeva, jak je definováno v plánech, vytvářených na desetiletá období. 
Stránka umožňuje internetový marketing dřeva. Prodej dřeva je takto ekonomičtější, 
výnosnější. V roce 2009 Státní lesy takto prodaly 33,1 milionů m3 dřeva, roku 2010 asi  
32,9 milionů m3. Zásady prodeje dřeva jsou určeny vyhláškou generálního ředitele státních 
lesů (aktuální znění bylo podepsáno 14. října 2009). Dřevo je nebízeno ve dvou půlročních 
cyklech. Polovina z objemu je prodávána prostřednictvím on-line aukce (lesní a dřevařský 
portál). Druhá polovina jde do systému internetové aukce e-Drzewno (e-Dřevo). Dřevo, které 
nebude prodáno v rámci těchto dvou postupů, se stane předmětem dalších obchodních 
jednání. Kromě toho existuje nabídka dřeva Státních lesů pro maloobchodní prodej. Zvlášť je 
(dražbou) prováděn prodej cenných druhů. 
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 Lesy Państwowe <http://www.lasy.gov.pl/>. 
Portal Leśno-Drzewny; in: Państwowe Gospodarstwo Leśne 
 <http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno>. 
Serwis aukcyjny Lasów Państwowych; in: Państwowe Gospodarstwo Leśne <https://www.e-drewno.pl/stock/>. 
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Elektronické aukcie dreva (EAD) – Slovensko56 
 
Myšlenka byla zavedena na přelomu let 2010 a 2011 (tedy po posledních volbách), a to ve 
výslovné souvislosti s bojem proti netransparentnosti podnikání: Zavedenie elektronických 
aukcií dreva (EAD), je krokom štátneho podniku k zvýšeniu transparentnosti predaja drevnej 
hmoty a jej širšej dostupnosti pre účastníkov trhu. Je snahou vyvrátiť medializované, 
nepravdivé tvrdenia o „šafárení s drevnou hmotou“ v štátnom podniku Lesy Slovenskej 
republiky, š. p. Banská Bystrica a je zároveň potvrdením našej snahy o korektnú správu lesov 
v majetku štátu. Systém elektronických aukcií dreva je dostupný pre každého návštevníka 
stránky EAD. Prezerať ponuku publikovaných aukcií je možné aj bez registrácie. Až splnením 
všetkých podmienok v zmysle Aukčného poriadku a po uhradení trvalej zábezpeky, získa 
registrovaný užívateľ aktívny prístup pre licitovanie v publikovaných aukciách. Registrácia je 
možná priamo na stránke e-wood.sk prostredníctvom registračného formulára. Na aktiváciu 
Vášho prístupu budete vyzvaní prostredníctvom e-mailu od administrátora. Zadaním 
vlastného hesla sa stávate registrovaným užívateľom. Pre získanie oprávnenia pre licitáciu je 
potrebné : doručiť potvrdený súhlas s Aukčným poriadkom (alebo potvrdiť zmeny), výpis 
 z obchodného registra, nemať pohľadávky po lehote splatnosti z obchodných vzťahov. 
a uhradiť trvalú aukčnú zábezpeku. Všetko v lehote najneskôr 1 pracovný deň pred konaním 
konkrétnej EAD. Ak ste sa rozhodli pre aktívne užívateľské oprávnenia, pozorne si prečítajte 
Aukčný poriadok. Jeho podpisom (Súhlas) sa všetky ustanovenia stávajú pre Vás záväzné. 
Dobre si preštudujte všetky prílohy v ponuke menu Podmienky. Oboznámte sa s Manuálom 
k aplikácii EAD, vytlačte si kópiu, do ktorej nahliadnete aj počas licitácie. Do ktorejkoľvek 
z publikovaných aukcií môžete vstúpiť (len po splnení všetkých podmienok) bez toho, aby ste 
zadali ponuku. Môžete sledovať priebeh aktívnej aukcie a oboznámiť sa s prostredím pre 
licitáciu. Potom sa vrátiť späť na zoznam aukcií a obdobne sledovať inú aukciu. Pozor, 
nesmiete zadať ponuku. V opačnom prípade sa stávate účastníkom so všetkými právami 
a povinnosťami. 
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 Obchod a služby: Elektronické aukcie dreva; in: Lesy Slovenskej republiky, s. p.  
<http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=4331>. 
Elektronické aukcie dreva; in: Lesy Slovenskej republiky, s. p.  <https://www.e-wood.sk/sk>. 
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Dánsko 
 

Pokud je možné z dostupných informací soudit, elektronické nákupy se týkají pouze 
palivového dříví. Veřejnost může navštívit místa, kde je dřevo uloženo (pod širým nebem)  
a označené dřevo po své registraci poptávat v internetovém obchodě (Netbutik, Webshop).57 

 

 
 
Německo – Sasko 
 
Jeden, byť ne jediný, model prodeje dřeva představuje elektronický „Trh se dřevem”.58 
 

 

                                                           
57

 Naturstyrelsens Netbutik <https://www2.naturstyrelsen.dk/netbutik/braende/>. 
58

 Sachsenholz; Sächsischen Holzmarkt <http://www.sachsenholz.de/>. 
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Některé země a regiony – srovnání situace:
59

 
 

  Výměra 
lesů  
(tis. ha) 

Lesnatost 
země (%) 

Výměra státních 
lesů 
(tis. ha) 

Podíl na 
území 

Roční těžba 
(tis. m3) 

Hlavní organizace 
spravující státní 
lesy 

Právní forma 
organizace 

Nadřazená instituce Rok zavedení 
současného 
modelu 

Personál 

Česká 
republika 

2 649 34  1 324 asi 16 % 8 800 
(rok 2007) 

Lesy České 
republiky, s. p.  

státní podnik dle 
obecného zákona 

Ministerstvo zemědělství asi 1992  
(vznik 
instituce) 

3 213 (2012) 

Bavorsko 2 400 34 720 11 % 7 100  
(rok 2007) 

Bayerische 
Staatsforsten 
(BySF) 

státní podnik dle 
speciálního zákona, 
podnik veřejného 
zájmu 

Zemské ministerstvo pro 
výživu, zemědělství  
a lesnictví 

2005 Asi 2 700 

Dánsko 534,5 12,5 19260 4 % 2 000 
(rok 2010) 

Skov- og 
Naturstyrelsen 

agentura podřízená 
Ministerstvu 
životního prostředí 

Ministerstvo životního 
prostředí 

1987 1 500 osob, z toho 
300 v ústředí  
a zbytek ve 
21 lokálních 
úřadovnách 

Rakousko61 asi  
4 00062 

43-47 856 10 %63 
 

1 535 (2013) Österreichische 
Bundesforste AG 

akciová společnost 
vlastněná státem 

Spolkové ministerstvo 
zemědělství, lesnictví, 
životního prostředí  
a vodního hospodářství 

1997 
(reorganizace a 
decentralizace 
společnosti) 

2 916 (2013) 

Slovinsko64 asi 
1 186 

58,5 
(před živelní 
pohromou 
z února 
2014)65 

asi 290 14 %  
(stát a 
obce) 

5 126 (2009), 
celá země, ne 
jen státní lesy 

Zavod  
za gozdove 
Slovenije  

veřejná instituce Ministerstvo pro 
zemědělství, lesnictví  
a výživu 

1993 813, z toho 688 
lesníků 

Sasko66 525 28 204 zemské lesy, 
31 spolkové lesy 

13 %  1 170 (zemské 
a spolkové 
lesy, 2013) 

Sachsenforst státní podnik Zemské ministerstvo 
zemědělství a životního 
prostředí 

2006 asi 1 370 

Irsko67 731 10,5 asi 375 6 % 2 840 (celá 
země, 2013) 

Forest Service součást ministerstva Ministerstvo zemědělství, 
rybolovu  
a potravinářství 

nezjištěno asi 1 100 
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