
 

 

 

 
 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Vojenské lesy a statky ČR zvýšily  

vloni o třetinu hrubý zisk 
 
Praha, 22. dubna 2015 - Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (VLS ČR) dosáhly v roce 2014 nejlepšího hospo-
dářského výsledku v historii tohoto státního podniku. Podle auditované účetní závěrky lesnická firma 
vytvořila vloni zisk před zdaněním a tvorbou rezerv ve výši 473 milionů korun. Oproti roku 2013 je ten-
to výsledek lepší téměř o třetinu – o 121 milionů korun. 
 
Rekordního zisku VLS dosáhly současně při nárůstu celkového ročního obratu, který meziročně vzrostl o 
10%. Dominantní výnosovou položkou hospodaření VLS byly v roce 2014 tržby za dříví, které tvořily 72 
procent obratu, významný byl i objem výkonů pro Ministerstvo obrany ČR, pro které zajišťuje podnik 
především strážní služby (12 procent obratu).  
 

„Loňským hospodařením se nám podařilo posunout pomyslnou laťku výkonnosti podniku zase o něco výš. 

Dominantní vliv na tento výsledek přitom měly provozní výkony firmy, především lesnická výroba. Výrazně 

utlumen byl naopak prodej majetku a jeho vliv na výsledky společnosti,“ řekl ředitel VLS ČR Josef Vojáček. 

Hospodaření VLS bylo v roce 2014 výrazně ovlivněno organizačními a procesními změnami ve firmě i vy-

sokými cenami dříví na veřejných trzích. Průměrné zpeněžení dříví VLS bylo vloni o cca 69 Kč/m3 vyšší 

než v roce předchozím.  

 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. jsou podnikem s více než osmdesátiletou tradicí. Celkově spravují 140 
tisíc hektarů ploch, z toho cca 125 tisíc  tvoří lesní pozemky, převážně ve výcvikových prostorech Armády 
ČR. Podnik každoročně hospodaří se ziskem a patří k státním firmám, které přispívají do státního rozpoč-
tu odvodem z nerozděleného zisku minulých let.  
Spolčenost má přibližně 2400 zaměstnanců a podniká v oblasti lesnictví, myslivosti, zemědělství i rybář-
ství. Vedle toho zajišťuje firma specializované činnosti pro svého zakladatele, kterým je Ministerstvo ob-
rany ČR, především v oblasti strážní služby. 
 

 
 

Kontakt: Jan Sotona, tiskový mluvčí, tel.: 777 723 593, e-mail: jan.sotona@vls.cz 
 
 


