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POSTAVENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH  
 

DŘEVAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE 
 

 
Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR sdružuje takřka 
100 malých a středních firem, které se zabývají nejen pilařskou 
výrobou (cca 60) ale i následným zpracováním dřeva. Dalšími 
členy jsou obchodníci, výrobci strojů a zařízení a rovněž školy, 
vychovávající dřevařské odborníky.  
 
Členské firmy výrobního charakteru zaměstnávají celkem cca 
6.000 pracovníků a jejich celkový roční obrat je téměř 
11 miliard Kč. Firmy SDP zpracují ročně pilařským způsobem 
cca 1,5 miliónů m3 kulatiny a celková potřeba dřevní hmoty 
členů SDP se blíží 2 miliónům m3.   
 
Koncem roku 2010 se postupně začalo zhoršovat postavení 
malých a středních pilařů v České republice v důsledku těchto 
událostí: 
 
 Rokem 2010 skončily tříleté rámcové smlouvy na dodávky 

dříví z lesů spravovaných státním podnikem Lesy České 
republiky. 

 

 V květnu 2010 vyhlášená výběrová řízení na provádění 
lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ (dále budu 
uvádět označení tendry) na léta 2011+ byla zrušena. Toto 
zrušení SDP v ČR uvítalo, protože se obávalo 
monopolizace trhu se dřívím. 

 

 Nové, náhradní roční tendry byly vyhlášeny pozdě, až 
v září 2010. SDP varovala před nezapočetím těžeb ihned od 
začátku roku 2011 z důvodu dodržení zákonných lhůt.  
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 LČR s.p. nevyslyšeli SDP v ČR a sociální úlohu lesa 
v tendrech se pokusili neúspěšně zajistit prostřednictvím 
burzy.  

 
 Ve 4. čtvrtletí 2010 z důvodu obav z nedostatku dříví 

začaly raketově růst ceny pilařské kulatiny. 
 

 V 1. čtvrtletí 2011 bylo do konce ledna uzavřeno jen 65 % 
smluv z ročních tendrů a na Severní Moravě pouze 50 %. 

 

 V oblastech, kde jsou pilařské provozy odkázány z více, jak 
70 % na zdroje z lesů spravovaných LČR nastala kritická 
situace (zde patří také Severní Morava). 

 

 Všechny tyto skutečnosti se velmi negativně odrazily 
v hospodaření malých a středních pilařských provozů. 

 
 
Velké pilařské provozy před hrozbou zastavení opět zahájily 
bonusovou politiku a na 1. čtvrtletí 2011 nastavily ceny pilařské 
kulatiny na neúnosnou výši. 
 
Malé a střední pilařské provozy omezily směnnost a zahájily 
propouštění. 
 
Zajištění suroviny pro malé a střední pilařské provozy formou 
nákupu na burze se ukázalo jako nefunkční a potvrdilo naše 
předpovědi. 
 
SDP vytýká burze tyto nedostatky: 

1. V důsledku poplatku zvyšuje cenu suroviny pro odběratele 
a snižuje cenu dodavateli. 

2. Nelze přesně naplánovat čas dodávky. 
3. Není známa kvalita budoucí dodávky. 
4. Draží se velké objemy. 
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5. Není známo přesné místo dodávky suroviny a nelze tak 

přesně spočítat cenu. 
Malé a střední pilařské provozy mají nižší produktivitu 
práce, a proto musí využívat polohové renty 
a minimalizovat cenu dopravy, aby byly schopny zaplatit 
cenu dodavateli pilařské kulatiny na OM, srovnatelnou 
s velkoodběrateli. 

6. Tendry samozřejmě nemohly nastavit povinnost prodat na 
burze, ale pouze nabídnout tržní ceny. 

7. Dodavatelé kulatiny měli v 1. čtvrtletí vysokou tržní cenu 
kvůli bonusům, a tato se samozřejmě s přidáním dalších 
nákladů burzy nedala odběrateli akceptovat. 

 
Průběh roku 2011 naplno odhalil problematičnost burzy 
a především plně potvrdil její nevhodnost pro malé a střední 
pilařské provozy. 
 
SDP v ČR sociální úlohu lesa vnímá tak, že LČR, s.p. mají 
povinnost zajistit přístup malým a středním podnikům 
k surovině z regionu a tím přispět k vyšší zaměstnanosti a tvorbě 
přidané hodnoty k surovině. 
 
SDP v ČR proto vypracovala obecný návrh způsobu odchodu 
tak, aby „dřevěnou knihou“ zakotvená deklarace sociální úlohy 
lesa byla naplněna. 
 
Bohužel tento návrh nebyl akceptován. Dle našeho návrhu lze 
sociální úlohu lesa při akceptaci modelu „P“ (SDP jej 
podporovalo s podmínkou zajištění přístupu malých a středních 
podniků k surovině) zajistit pouze formou regionálních aukcí 
dříví organizovaných LČR, s.p. 
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Pokud LČR, s.p. a vláda České republiky myslí upřímně 
zajištění sociální úlohy lesa, zahájí LČR, s.p. neprodleně 
organizaci obchodu alespoň 20 % pilařské kulatiny v malých 
kamionových a nebo porostových dodávkách formou 
regionálních aukcí dříví. SDP v ČR chce také jednáním 
s LČR, s.p. najít možnost určité formy rámcových smluv pro 
malé a střední odběratele tak, aby se tito stali opět partnery bank 
a byl umožněn jejich další rozvoj. 
 
Jiný postup je pouze politické alibi, jehož důsledkem bude 
úbytek malých a středních podniků, zajišťujících zaměstnanost 
v sociálně slabších regionech České republiky. Tedy činnost, 
která přinese zvýšené výdaje státu formou sociálních dávek. 
 
Vyzýváme proto LČR a Ministerstvo zemědělství k okamžitému 
zahájení jednání nad námi předanými náměty s cílem zajištění 
suroviny pro malé a střední pilařské provozy formou 
regionálních aukcí dříví již od ledna 2012. 
 


