
Vojenské lesy a statky  

Vojenské lesy a statky (VLS) jsou státním podnikem, jehož zřizovatelem je Ministerstvo obrany.  

VLS pravidelně dosahují kladného hospodářského výsledku, v roce 2017 se jednalo o více než 

377 milionů Kč. Míra dlouhodobých závazků je velmi nízká, podnik vytváří rezervy1. Již v roce 2015 

agentura Moody´s ocenila hospodaření podniku a jeho kredibilitu známkou Aaa.cz, což je nejvyšší 

možný národní firemní rating.  

Výsledek hospodaření VLS (zisk v milionech Kč)    

 

Výnosy z těžby dřeva jsou rozhodujícími výnosy VLS. Doplňkovými činnostmi jsou strážní činnost pro 

Ministerstvo obrany2, produkce Správy lesních školek, produkce živočišné výroby (zejména masného 

skotu a biomléka) a myslivecké aktivity. Celkové výnosy VLS za rok 2017 dosáhly 2,921 mld. Kč3.  

Složení výnosů VLS v roce 2017 podle skupin položek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 V roce 2017 dlouhodobé závazky 10,1 mil Kč při navýšení rezerv o 12,5 % na úroveň 1,278 mld. Kč  
2 177 objektů střežených fyzicky a 16 elektronicky  
3 Výroční zpráva VLS 2017, viz strana 55 a 67 

186,198
209,738

224,251

337,204

377,241

2013 2014 2015 2016 2017

Dříví
72,03 %

Ostatní výrobky
2,99 %

Služby pro MO
16,18 %

Ostatní služby
3,02 %

Tržby z prodeje 
DM a materiálu

1,41 %

Dotace
3,18 %

Ostatní
1,19 %

Celkem výnosy
2,92 mld. Kč



Celková těžba dřeva (a zejména vynucená nahodilá těžba) prudce stoupá v souvislosti s nepříznivými 

klimatickými podmínkami v posledních letech4. Přebytek dřeva ve střední Evropě má následný dopad 

na průměrné realizační ceny dřeva VLS, ty jsou však vyšší než u obdobného sortimentu s.p. LESY ČR. 

Vývoj celkové těžby dřeva VLS v m3      

 

Vývoj nahodilé těžby VLS v % 

 

Vývoj průměrné realizační ceny dřeva VLS 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2017. 

                                                           
4 větrné smrště, dlouhá období sucha, přemnožení škůdců 
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Vývoj průměrné realizační cena dřeva VLS 
Zdroj: Výroční zpráva 2017 (strana 36)


