
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 
Ministerstvo zemědělství vypracovalo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška  
č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích (dále jen 
„návrh novely vyhlášky“). 
 
Návrh novely vyhlášky je konkrétní reakcí na požadavky uvedené v „Závěrech  
a doporučeních Koordinační rady k realizaci Národního lesnického programu II“ z počátku 
roku 2013. Národní lesnický program pro období do roku 2013 byl schválen usnesením vlády 
č. 1221 ze dne 1. října 2008. Požadavek na zpracování návrhu novely vyhlášky je dále 
stanoven usnesením vlády č. 34 „Národní akční plán adaptace na změnu klimatu“ ze dne  
16. 1. 2017 v příloze č. 1 pod opatřením 1_1.2. 
 
V materiálu Závěry a doporučení Koordinační rady k realizaci Národního lesnického 
programu II v části KA 11 – Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří, v legislativním 
opatření 11.1 se doporučuje připravit novelu vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu 
výše újmy nebo škody způsobené na lesích tak, aby výsledkem výpočtu byla skutečná výše 
škod. 
Návrh novely vyhlášky by měl odstranit současné nedostatky v existující právní úpravě  
a přispět ke spravedlivějšímu a přesnějšímu stanovení výše náhrady za skutečně vzniklé 
škody způsobené vlastníkům lesa. Tím by také mělo dojít k naplnění doporučení Koordinační 
rady vyplývající z implementace Národního lesnického programu II, co se týče škod 
působených zvěří na lesních porostech, tj. že výsledkem výpočtu má být skutečná výše újmy 
nebo škody. 
 
Návrhem novely vyhlášky se vedle odstranění nedostatků platné právní úpravy dosáhne 
stavu, kdy současná zastaralá vyhláška bude novelizována aktualizovanými údaji číselných 
příloh, čímž se náhrady za škody vypočtené podle těchto příloh přiblíží skutečné výši újem 
nebo škod způsobených na lesích, a to napomůže kromě jiného více i k ochraně 
ekonomických zájmů vlastníků lesa.  
 
V současné době náhrada škod způsobených na lese neodpovídá současnému 
ekonomickému prostředí lesního hospodářství. Každý případ škody způsobené na lese, 
která není vlastníkovi lesa uhrazena v plném rozsahu, k čemuž by novela vyhlášky měla 
napomáhat, je majetková újma vůči vlastníkovi lesa. 
   
Úroveň navýšení výše škod oproti současné právní úpravě je velmi obtížné stanovit. 
Důvodem je skutečnost, že rozsah poškození lesa, jeho intenzita, objekt poškození apod. 
jsou hodně proměnlivé a je obtížné stanovit typové situace pro výpočet výše škody nebo 
újmy na lesích. Také vzniklá škoda je často součtem jednotlivých druhů škod, tedy jejich 
kombinací. Z uskutečněných srovnávacích propočtů mezi vyhláškou č. 55/1999 Sb.  
a návrhem novely vyhlášky, které dosud byly provedeny v Ústavu pro hospodářskou úpravu 
lesa Brandýs nad Labem vyplynulo, že se navýšení náhrady škody projeví přibližně takto: 
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a) na lesním pozemku:  
 
U odnětí, omezení či poškození plnění produkční funkce lesa lze podle současně platné 
právní úpravy označit hodnotu upravené potenciální renty z lesa jako veličinu, která 
jednoznačně nekompenzuje reálnou škodu způsobenou na lesích. Toto tvrzení lze doložit 
hospodářskými výsledky vlastníků lesa v každoročně zveřejňované Zprávě o stavu lesa  
a lesního hospodářství, které jsou v průměru několikanásobně vyšší než současné renty 
diferencované podle souborů lesních typů, uvedené v příloze vyhlášky č. 55/1999 Sb. Toto 
lze prokázat mj. na základě výsledků srovnání výše renty v příloze č. 4 k platné vyhlášky  
č. 55/1999 Sb. (dosud vychází z deformujícího požadavku, aby ceny lesních pozemků byly 
nižší než ceny zemědělských pozemků) s hospodářským výsledkem vlastníků lesů 
dosahovaným za 1 rok z 1 ha lesa v posledních letech, který se týká pouze lesnické činnosti 
(bez příspěvků na hospodaření v lesích) jak demonstruje následující tabulka, která  
je převzata ze Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2015. V několikaletém 
průměru posledních let (2012-2015) se zisk před zdaněním pohybuje za všechny formy 
vlastnictví v rozpětí 3 700 – 5 000 Kč/ha/rok. 
 
Zisk před zdaněním 2012 2013 2014 2015 
Státní lesy 4119 3822 5910 5014 
Obecní lesy 2523 2881 3310 3982 
Soukromé lesy 3371 4008 3899 3925 
Průměr 3698 3724 4984 4546 
Pramen: Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2015 ( tabulka č. 6.1.6,  str. 77) 
 
Renta z lesa je diferencována podle stanovištních podmínek a její výše je tedy také 
diferencovaná podle příslušností k základní lesnické typologické jednotce, kterou je soubor 
lesních typů (SLT), a proto i renta poskytovaná dle aktuálně platné právní úpravy představuje 
různé procento ve vztahu k celkové reálné škodě způsobené na lesích. Při určitém 
zjednodušení však lze konstatovat, že současný podíl renty z celkové vzniklé reálné škody 
se dnes pohybuje na úrovni cca 22 %. 
Srovnání hodnot potenciální renty na m2 pro plošně nejvýznamnější soubory lesních typů 
(SLT) s plochou nad 50 tis. ha a více mezi stávající vyhláškou č. 55/1999 Sb.  
a návrhem její novely je uvedeno níže v grafu. 
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Vztah výše navýšení hodnot potenciální renty na m2  a plochy lesa mezi stávající vyhláškou 
č. 55/1999 Sb. a návrhem její novely za všechny SLT (váženo plochou SLT) je uvedeno níže 
v tabulce, průměr navýšení činí 4,53 násobek. 
 

Navýšení plocha % z celkové plochy 
Na max. 1,00násobek (včetně) 4 173 ha 0,18 % 
Na 1,00 – 1,50násobek (včetně) 75 748 ha 3,21 % 
Na 1,50 – 2,00násobek (včetně) 25 730 ha 1,09 % 
Na 2,00 – 2,50násobek (včetně) 102 558 ha 4,35 % 
Na 2,50 – 3,00násobek  (včetně) 158 682 ha 6,73 % 
Na 3,00 – 3,50násobek (včetně) 77 281 ha 3,28 % 
Na 3,50 – 4,00násobek (včetně) 68 774 ha 2,92 % 
Na 4,00 – 4,50násobek (včetně) 308 827 ha 13,09 % 
Na 4,50 – 5,00násobek (včetně) 1 304 072 ha 55,29 % 
Na 5,00 – 5,50násobek (včetně) 204 408 ha 8,67 % 
Na více než 5,50násobek 28 533 ha 1,21 % 
Ʃ 2 358 806 ha 100,02 % 

 
Srovnání hodnot potenciální renty na m2 pro všechny soubory lesních typů (SLT) mezi 
stávající vyhláškou č. 55/1999 Sb. a návrhem její novely je uvedeno níže v grafu. 
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Navýšení hodnot potenciální roční renty z lesa v návrhu novely vyhlášky oproti stávající 
vyhlášce je ovlivněno řadou faktorů, které jsou podrobně uvedeny v zdůvodnění k bodu č. 17 
tohoto zdůvodnění. 
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b) na lesním porostu:   
 
U některých dřevin u mladších porostů se bude jednat o vyšší náklady na zajištěnou kulturu, 
ale v některých případech půjde také o nižší náklady. Obdobně u starších lesních porostů 
(především v mýtním věku a na lepších bonitách) aktualizace vyhlášky zvýší stávající 
hodnoty lesních porostů řádově o desítky procent, přičemž toto navýšení vyplývá především 
z promítnutí příznivé ceny na trhu se surovým dřívím v posledních letech. Změna úrokové 
míry u škody ze snížení kvality lesního porostu způsobené loupáním zvěří navýší náhradu 
škody různou měrou, v některých situacích může navýšení činit až desítky procent.  
 
Srovnání hodnot průměrných THLPa (tabulkových hodnot lesních porostů) podle stavu  
v letech1999 a 2016 členěných podle 4 hlavních dřevin, průměrných bonit a obmýtí  
je uvedeno níže v tabulce. 
 

 dřevina obmýtí 
Ø 

RVB THLPa  1999 THLPa  2016 
Δ2016/
1999 Ø 

Smrk 
80 3 52,6805 69,2996 132% 

134% 100 3 63,8026 87,3796 137% 
120 3 73,1654 98,4228 135% 

Borovice 
80 4 29,7951 31,1104 104% 

106% 100 4 29,9916 31,8693 106% 
120 4 30,4866 32,5950 107% 

Buk 
100 3 69,9555 47,9683 69% 

72% 120 3 78,1866 56,6473 72% 
140 3 85,8763 63,5750 74% 

Dub 
120 4 63,6598 86,6850 136% 

142% 140 4 72,1114 105,4271 146% 
160 4 81,4496 116,8826 144% 

 
Vstupní údaje pro aktualizované oceňovací modely s ohledem na strukturu informací 
vycházejí z disponibilních vstupních údajů odsouhlasených Lesy České republiky, s. p.  
a Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice, popřípadě 
ze zprůměrovaných cen sortimentů surového dříví (např. za poslední 2-3 roky). Popis 
vstupních údajů do těchto modelů za účelem posouzení získaných výsledných hodnot 
existuje jako samostatný podkladový materiál. Vliv vstupních údajů na navýšení hodnot 
lesních porostů v návrhu novely vyhlášky oproti stávající vyhlášce je uveden v bodě 15 
tohoto zdůvodnění. 
 
 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení 
vlády navrhováno na základě tohoto zmocnění 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně  
a doplnění některých zákonů v platném znění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhovuje 
zmocňovacímu ustanovení tohoto zákona.  
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c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

 
Novela vyhlášky nesouvisí s žádnými právními akty Evropské unie, je tedy s předpisy Evropské 
unie a s právem Evropské unie plně slučitelná. Návrh není v rozporu s judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie. 
 
 
d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Základním právním předpisem, který zmocňuje k vydání vyhlášky o stanovení způsobu 
výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích je zákon č. 289/1995 Sb.,  
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“). Podle § 21 odst. 4 zákona „Ministerstvo zemědělství v dohodě 
s Ministerstvem financí stanoví právním předpisem způsob výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích“. 
  
Stanovení jednotného postupu při provádění výpočtu výše újmy nebo škody způsobené  
na lesích je v současné době upraveno prováděcím právním předpisem vydaným 
Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) v dohodě s Ministerstvem financí, 
konkrétně vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí č. 55/1999 Sb., 
o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Tato vyhláška za 17 let své 
účinnosti nedoznala žádných změn. Nemohla tak reagovat na změny vstupních údajů 
v oceňovacích modelech používaných pro jednotlivé výpočty škod a újem způsobených  
na lesích, které proběhly za dobu účinnosti vyhlášky, jak co se týče nákladové, tak cenové 
úrovně. 
 
 
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením  
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet z hlediska vyčíslení dopadu  
na rozpočtovou kapitolu 329 – Ministerstva zemědělství není žádný. Tato rozpočtová kapitola 
neobsahuje žádnou položku, která by se vztahovala ke škodám způsobeným na lesích, proto 
novela vyhlášky č. 55/1999 Sb. nebude mít dopad na uvedenou rozpočtovou kapitolu 
(požadavky jak na zábor lesní půdy, tak i na omezení lesního hospodaření z důvodu ochrany 
přírody nevycházejí z potřeb Ministerstva zemědělství).  
 
Z hlediska vyčíslení dopadů na státní rozpočet přichází v úvahu dvě situace: 
a) trvalé či dočasné odnětí plnění produkční funkce lesa  
b) omezení lesního hospodářství z důvodu ochrany přírody. 
 
a) Trvalé či dočasné odnětí plnění produkční funkce lesa 
Podle údajů statistické ročenky Ministerstva životního prostředí v posledních letech činil roční 
zábor lesní půdy cca 1200 ha, za kterou musel investor stavby zaplatit (pozn.: kromě 
poplatku vypočteného za trvalé a dočasné odnětí lesních pozemků) příslušnou náhradu 
podle vyhlášky č. 55/1999 Sb.  Pokud tento trend zůstane zachován i nadále, dopady 
navýšení renty ve výpočtu tohoto druhu škody se ročně do státního rozpočtu promítnou 
diferencovaně podle souborů lesních typů (SLT), v řadě případů  
i několikanásobně. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNASJDVXRD)



 
 

7 
 
 

 
Na základě dostupných údajů byl proveden odhad roční výše škody z odnětí plnění 
produkční funkce lesa. Výpočet, na základě kterého byl proveden tento odhad, byl postaven 
na výše uvedené ploše ročního odnětí, proporci mezi dočasným a trvalým odnětím (podle 
informací MŽP- 10% trvalé odnětí, zbytek dočasné odnětí) a potenciální rentě SLT (renta  
za jednotlivé SLT vážená plošným rozsahem SLT) za rok 1999 a 2016. Průměrná potenciální 
renta r podle hodnot současně platné vyhlášky činí 0,0402 Kč/m2 a podle návrhu novely 
vyhlášky 0,1822 Kč/m2.  
 
Na základě těchto údajů by podle stávající vyhlášky měla roční výše škody z dočasného 
odnětí činit 0,434 mil. Kč a roční výše škody z trvalého odnětí 2,412 mil. Kč, celkem roční 
výše škody z odnětí plnění produkční funkce lesa by podle stávající vyhlášky měla 
dosáhnout výše 2,846 mil. Kč. 
 
Podle navrhované vyhlášky by měla roční výše škody z dočasného odnětí činit 1,968 mil. Kč 
a roční výše škody z trvalého odnětí 10,932 mil. Kč, celkem roční výše škody z odnětí plnění 
produkční funkce lesa 12,900 mil. Kč (u škody z dočasného odnětí se nepřihlíží k délce 
tohoto dočasného odnětí - odhad jeho průměru není k dispozici, předpokládá se každoročně 
zhruba stejná plocha dočasného odnětí bez ohledu na jeho délku). 
 
b) Omezení lesního hospodářství z důvodu ochrany přírody  
Na základě údajů z Ministerstva životního prostředí (AOPK ČR) celková roční platba finanční 
náhrady za omezení lesního hospodářství z důvodu ochrany přírody (např. platby podle 
vyhlášky č. 335/2006 Sb. za omezení hospodaření ve zvláště chráněných územích) činí  
60-80 mil. Kč/rok. Tato částka reprezentuje roční náhrady za různé druhy škod, ve kterých  
se dopady na finanční náhradu projevují různou měrou (pozn.: návrhem novely vyhlášky  
se u některých druhů škod výše její náhrady nezmění, jelikož výpočet vychází z hodnoty lesa 
k okamžiku vzniku chráněného území nebo k okamžiku vydání rozhodnutí orgánu ochrany 
přírody). Dopady zvýšených náhrad na státní rozpočet přicházejí v úvahu pouze v případě, 
že by se plošně rozšiřovala území s omezením lesního hospodaření (např. vznik nových 
národních parků, které by zasahovaly i na lesní pozemky soukromých vlastníků lesa apod.) 
nebo z narůstajících škod vybraných zvláště chráněných živočichů. 
  
 Z hlediska vyčíslení dopadů na ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí a ostatní 
subjekty  přichází v úvahu náhrady za škody, týkající se jak lesního pozemku, tak lesního 
porostu. Navýšení náhrady škody oproti současné právní úpravě u těchto subjektů  
je popsáno v úvodu kapitoly „3.1.1. Náklady - Úroveň navýšení výše škod oproti současné 
právní úpravě“. 
 
Škody na lesích můžeme negativně spojit i s fyzickými osobami nepodnikajícími – občany,  
a to z pohledu škod, které občané způsobují na lese jako jeho návštěvníci (např. rekreací, 
houbařením, ničením oplocenek, vznikem lesních požárů apod.). Tyto škody jdou ročně  
do milionů korun, přičemž je obtížné identifikovat konkrétního viníka odpovědného za vzniklé 
škody. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že konkrétní ekonomický dopad návrhu vyhlášky  
na občany nebude žádný. 
 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné významné negativní dopady na podnikatelské 
prostředí. 
 
Novela vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady na specifické 
skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením  
a národnostní menšiny. 
 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 
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f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Předkládaný návrh vyhlášky se netýká postavení fyzických osob; porušování zákazu 
diskriminace v souvislosti s navrhovanou úpravou se proto neočekává.  
 
 
g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 
 
Negativní dopady z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů se neočekávají. 
 
 
h) Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika. 
 
 
i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I. 
 
K bodu 1: 
 
V rámci připravované novely bude provedena aktualizace termínu „dřevní hmota“ tak, že tento 
termín bude nahrazen termínem: „dříví“. Termín dřevní hmota je zastaralý a vznikl překladem 
z německých zdrojů, ze kterých současná vyhláška čerpala. Výraz „dřevní hmota“ není uveden 
ani v současně platném Lesnickém naučném slovníku. 
 
K bodu 2: 
 
V rámci připravované novely bude v odstavci 3 provedena aktualizace několika termínů. 
Důvodem je to, že pojem „sadební materiál“ má v tomto odstavci obecný charakter, což 
neodpovídá současně platné právní úpravě. Bude nahrazen termínem: „reprodukční 
materiál“, který zahrnuje jak semenný materiál, tak i části rostlin a sadební materiál, tedy 
všechny potenciální produkty uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin 
v souladu s platnou právní úpravou [zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 149/2003 Sb.“)]. 
Pojem „semenné plantáže“ se již podle zákona č. 149/2003 Sb. nepoužívá, byl nahrazen 
obecnějším pojmem „zdroje reprodukčního materiálu“ s ohledem na výše jmenované 
potenciální produkty. 
 
K bodu 3: 
 
V rámci připravované novely bude do  paragrafu 2 odstavce 5 vložena věta, týkající se odkazu 
na přílohu č. 10 k této vyhlášce. Je třeba, aby znalci v případě rozporu mezi relativními 
výškovými bonitami v hospodářské knize LHP nebo LHO a vyhláškou byli informováni o tom,  
že mají použít hodnoty relativních bonit z této přílohy. 
 
K bodu 4: 
 
Navrhovaným novým odstavcem se deklaruje, že vstupní údaje do oceňovacích modelů  
a výsledky výpočtů u jednotlivých škod neobsahují DPH. Při výpočtu výše škody se DPH  
ani následně nezahrnuje, neboť škoda na lese není předmětem daně z přidané hodnoty (§ 2 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
 
K bodu 5: 
V rámci připravované novely bude v paragrafu 3 až 6 provedena aktualizace termínu „upravená 
potenciální renta z lesa“ na termín „potenciální roční renta z lesa“, který bude zajišťovat soulad 
s pojmenováním v příloze s textem vyhlášky, a také zajistí obsahový soulad s vypočtenými 
hodnotami v příloze vyhlášky. 
 
K bodu 6: 
 
Platí stejné zdůvodnění jako zdůvodnění k bodu 1. 
 
K bodu 7: 
 
V rámci připravované novely bude v paragrafu 9 provedena aktualizace právního předpisu 
uvedeného v poznámce pod čarou. 
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K bodu 8: 
 
Z důvodu dlouhého produkčního cyklu u lesního porostu musí být v oceňovacích modelech 
použity úrokové počty z finanční matematiky, a to především ve formě kapitalizace  
či diskontování. Všechny oceňovací modely v lesním hospodářství se až dosud vytvářely pro 
celé produkční období s konstantní úrokovou mírou 2 %. Úroková míra však musí být 
diferencována s ohledem na dlouhodobost investice (v našem případě s ohledem na různě 
dlouhý produkční cyklus jednotlivých dřevin – obmýtí, očekávaná rizika a snížení jistot, 
zvyšování inflace atd.). Situace na trhu s lesnickými nemovitostmi i teoretické výpočty 
z posledních let de facto potvrdily, že kapitalizační úroková míra ve výši 2 % použitá  
ve vyhlášce č. 55/1999 Sb. odpovídá více méně realitě. 
  
Tak tomu však není v případě diskontování u škody ze snížení kvality v důsledku loupání  
a ohryzu zvěří (§ 11 odst. 1), kde se nejedná o kapitalizaci renty, ale o vyjádření současné 
hodnoty (hodnoty k okamžiku vzniku škody) ve formě diskontované budoucí ztráty výnosu  
v obmýtí. Zde se musí vzít v úvahu růstový proces lesního porostu, tedy vnitřní (efektivní) 
úroková míra, jež se vypočítá ze statické rovnice odvozené z Faustmannova vzorce. Vnitřní 
úroková míra za daných ekonomických podmínek (charakterizovaných cenovou  
a nákladovou úrovní) v lesním hospodářství ČR vyjadřuje ekonomiku růstového procesu  
a pohybuje se v současnosti u hlavních hospodářských dřevin (SM, BO, BK, DB) v rozpětí 
0,1 % - 1,5 %. Při aktualizaci oceňovacích modelů (David-Matějíček, 2014) novými výpočty 
pro dřevinu smrk, která je v ČR nejvíce poškozována loupáním a ohryzem zvěří, byly 
vypočítány hodnoty vnitřní úrokové míry pro nejrozšířenější bonity ve výši cca 1 % (viz 
tabulka níže), což jsou hodnoty adekvátní současné ekonomické situaci v lesním 
hospodářství. Také státní podnik Lesy ČR, který obhospodařuje největší rozlohu lesů 
v České republice, na základě svých zkušeností doporučuje využití vnitřní úrokové míry  
u škody ze snížení kvality lesního porostu v důsledku loupání a ohryzu zvěří ve výši 1%. 
 
Vypočtená vnitřní úroková míra (v %) podle skupin dřevin a bonit při zvolené průměrné 
kvalitě dle Pařeza 
 
Skupina  
dřevin Kvalita Obmýtí Bonita 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SM 3 100 1,12 1,05 0,95 0,85 0,71 0,59 0,41 0,23 - 
JD 3 100 0,96 0,89 0,82 0,73 0,63 0,52 0,39 0,26 0,09 
BO 3 100 0,58 0,51 0,44 0,35 0,26 0,17 0,07 - - 
MD 3 100 0,82 0,76 0,67 0,60 0,47 0,36 0,24 0,08 - 
DG 3 100 0,88 0,83 0,77 0,69 0,60     
BK 2 120 0,66 061 0,55 0,47 0,41 0,33 0,24 0,13 0,01 
DB 2 140 0,90 0,87 0,83 0,77 0,70 0,63 0,53 0,20 0,08 
JS 2 100 0,64 0,54 0,39       
OL 2 70 0,51 0,38 0,23 0,07 -     
OS 2 70 0,11 - -       
AK 2 70 1,21 1,13 1,02 0,91 0,77 0,50 0,13 - - 
TP 3 50 1,26 1,68 1,55 1,40 1,21 1,02 0,80 0,58 0,29 
BŘ 2 70 0,36 0,18 -       

Pramen: Matějíček, David (2014) 
 
Změnou úrokové míry v § 11 odst. 1 ze 2 % na 1 % se také přispěje k naplnění závěrů  
a doporučení Koordinační rady Národního lesnického programu II, aby vypočtená výše 
škody kompenzovala skutečnou výši škody a nikoliv jen její část, jako je tomu dosud podle 
současně platné vyhlášky č. 55/1999 Sb. při použití diskontní sazby ve výši 2 % v příslušném 
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vzorci pro výpočet výše škody ze snížení kvality lesního porostu v důsledku loupání a ohryzu 
zvěří. 
 
K bodu 9: 
 
K náhradě termínu „dřevní hmota“ termínem „dříví“ platí stejné zdůvodnění jako zdůvodnění 
k bodu 1. 
 
K bodu 10: 
 
V textu vyhlášky je třeba odstranit chybný odkaz, protože v případě jeho dodržení by výpočet 
škody nemohl vůbec proběhnout. 
 
K bodu 11 : 
 
V příloze č. 1 jsou uvedeny tabulkové hodnoty lesního porostu Thlpa  při zakmenění 1,0 podle 
skupin lesních dřevin, bonitních stupňů (RVB) a věku porostu v Kč/m2. V první tabulce  
pro věk 1 až 5 let včetně bez ohledu na bonitní stupeň a v tabulkách 2-14 pro věk od 6 let 
včetně až do maximálního obmýtí. 
 
Tabulková hodnota lesního porostu Thlpa slouží pro vyjádření kontinuálního průběhu 
hodnoty lesního porostu s narůstajícím věkem. Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti 
oceňování lesa a s využitím specializovaného software na tvorbu oceňovacích modelů 
lesních dřevin byly vypočteny aktualizované hodnoty vztahující se k lesnímu porostu,  
tj. hodnoty nákladové (náklady na zajištěnou kulturu), hodnoty mýtní výtěže a očekávané 
hodnoty lesního porostu, aby bylo možno zkonstruovat věkové hodnotové křivky pro 13 
skupin dřevin, jejich bonity, příslušné obmýtí a následně se mohly vytvořit nové polynomy 5. 
stupně (polynomické funkce průběhu hodnoty lesních dřevin v čase) pro výpočet 
aktualizované tabulkové hodnoty lesního porostu a hodnoty mýtní nezralosti. Hodnoty 
lesního porostu byly převedeny do tabulkové formy (v podobě koeficientů polynomů) vhodné 
pro uplatnění v návrhu novely vyhlášky.  
 
Změna ekonomického prostředí oproti roku 1999 a diferenciace těženích nákladů podle věku 
porostu se promítla do výsledků oceňovacích modelů tím způsobem, že u řady dřevin  
na nejhorších bonitách náklady na zajištěnou kulturu převýšily hodnotu mýtní výtěže 
v obmýtí, což mělo za následek, že u těchto bonit nejsou v příloze vyhlášky uvedeny hodnoty 
koeficientů, ale konstatování, že hodnota Thlpa je rovna hodnotě nákladů na zajištěnou 
kulturu. Také musel být upraven věk v polynomickém výrazu, a sice na věk porostu = a-5. 
Pro návrh novely vyhlášky byly vytvořeny aktualizované oceňovací modely na základě 
produkční funkce lesa a ekonomické situace v lesním hospodářství (náklady, ceny aj.) k roku 
2013.  
 
Vstupní údaje pro aktualizované oceňovací modely s ohledem na strukturu informací 
vycházejí z disponibilních vstupních údajů publikovaných v Zelené zprávě, resp.  
z aktuálních, popřípadě ze zprůměrovaných cen sortimentů surového dříví a nákladů 
pěstební a těžební činnosti včetně správních nákladů za uplynulé období (např. 2-3 roky) 
s využitím přiměřeně stanovené a odůvodněné výše kalkulační úrokové míry. Tím  
se dosáhlo snížení diference mezi dosud statickou úřední cenou, která reaguje velmi 
sporadicky na změny tržního prostředí a dynamicky se měnící cenou obvyklou (tržní 
hodnotou), jež je na aktuální tržní podmínky velmi těsně vázána.  
 
Nárůst hodnoty Thlpa  oproti hodnotám v současně platné vyhlášce č. 55/1999 Sb. je ovlivněn 
především nárůstem cen surového dříví (cca 30%), zahrnutím hodnoty probírek za celé 
produkční období do výpočtů (10-25%), změnou těžebních nákladů – zvýšením mýtní výtěže 
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(cca o 5 %), zvýšením správních nákladů ve smyslu oceňování lesa o 600 Kč/ha/rok (z 2000 Kč 
na 2600 Kč) apod. Výše uvedené vlivy  zvyšující hodnotu Thlpa  oproti hodnotám v současně 
platné vyhlášce č. 55/1999 Sb. jsou podrobně uvedeny ve zdůvodnění „K bodu 17“. 
 
K bodu 12:  
 
Obsah přílohy č. 2, kde je uveden způsob úpravy hodnoty lesního porostu Hlpa, je převzat  
ze současně platné právní úpravy pro oceňování majetku.  Liší se pouze  drobnými úpravami 
dle připomínek soudních znalců a v položce č. 2 došlo k opravě textu: „Kmeny postižené v horní 
části hnilobou jádra“ na „Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra“, což odpovídá 
skutečnému stavu. 
 
K bodu 13:  
 
V této příloze je obsažena tabulka, ve které jsou uvedeny hodnoty potenciální roční renty 
z lesa Kč/m2. Tyto hodnoty představují kritérium pro vyjádření diferenciace potenciální 
produkce lesních pozemků podle jednotlivých souborů lesních typů (SLT). 
 
Stanovení renty z lesa vychází z určení přirozené potenciální produkční schopnosti lesních 
půd a je postaveno na očekávaném výnosu z lesních pozemků bez ohledu na to, jaká 
dřevina a jaký porost na daném stanovišti v současnosti roste. Potenciální renta z lesa  
je oproti současné právní úpravě aktualizována na základě modelu potenciální produkce 
(např. růstové modely pro hlavní hospodářské dřeviny – smrk, borovice, dub a buk) pro 
jednotlivé soubory lesních typů a jejich cílovou dřevinnou skladbu. Nové hodnoty vycházejí 
ze současné cenové úrovně a nákladů na zajištěnou kulturu, z cen mýtní výtěže a dalších 
aktuálních vstupů. 
 
Nárůst hodnot potenciální roční renty z lesa v návrhu novely vyhlášky oproti hodnotám 
v současně platné vyhlášce č. 55/1999 Sb. je způsoben především tím, že upravená 
potenciální roční renta z lesa vzniklá v době tvorby vyhlášky č. 55/1999 Sb., tj. v letech 1997-
1998, jako důsledek politického rozhodnutí Ministerstva financí o určitém vztahu mezi úřední 
cenou lesního pozemku a úřední cenou zemědělského pozemku, se významně odchyluje od 
neupravené potenciální roční renty z lesa, a tedy i od skutečnosti, za kterou lze pokládat 
dosahované hospodářské výsledky vlastníků lesa (lesních majetků) v České republice. 
Pokud bychom tuto umělou deformaci z minulosti odstranili a porovnali bychom tehdejší 
hodnoty neupravené potenciální roční renty z lesa se současnými aktualizovanými 
hodnotami potenciální renty, nejednalo by se o tak významný nárůst. Jako argument může 
posloužit skutečnost, že v roce 1999 před úpravou, neupravená potenciální roční renta z lesa 
činila 0,1186 Kč/m2, po úpravě 0,0402 Kč/m2 a návrh potenciální roční renty z lesa pro rok 
2016 činí 0,1822 Kč/m2.  Současný návrh je tedy o 353 % vyšší než hodnoty v roce1999  
po úpravě, tj. než hodnoty v současně platné vyhlášce, ale jen o 54 % vyšší než hodnoty 
v roce 1999 před úpravou. Toto navýšení potenciální roční renty z lesa lze přičíst změně 
vstupních hodnot do oceňovacích modelů za 17 let, kdy se vstupní hodnoty neaktualizovaly. 
 
Rozdíly mezi jednotlivými druhy potenciálních rent názorně ukazuje graf srovnání hodnot 
neupravené potenciální roční renty z lesa v roce 1999 s hodnotami upravené potenciální 
renty z lesa v roce 1999 a současnými aktualizovanými hodnotami potenciální roční renty 
z lesa v roce 2016. 
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Mezi nejvýznamnější vlivy podílející se na nárůstu potenciální roční renty z lesa mezi 
neupravenou rentou z roku 1999 a aktualizovanou rentou 2014, jejíž hodnoty jsou použity  
v příloze návrhu novely vyhlášky, můžeme zařadit: 
 
1) Nárůst cen surového dříví a jejich promítnutí do zvýšených výnosů v podobě nárůstu 
hodnoty mýtní výtěže jednotlivých skupin dřevin v mýtním věku o cca 30 % (zjištěno 
výpočtem), přičemž nárůst cen jednotlivých sortimentů surového dříví u různých dřevin byl 
různý (v některých případech došlo i k poklesu ceny), např. pro rozhodující tři obchodní 
sortimenty (kulatina, vláknina, palivo): 
 
Pilařská kulatina smrk III. A/B tř.jak.  dle tl. st. ….   nárůst  o 10 % až 35 % 
Pilařská kulatina buk III. A/B tř.jak. dle tl. st.…….   pokles  o 10 % až 30 % 
Vlákninové dříví jehl. ………………………………   nárůst  o 30 % 
Vlákninové dříví list. ……………………………….   nárůst  o 80 % 
Palivové dříví jehl. ……………………….…………   nárůst  o 380 % 
Palivové dříví list. …………………………….…….   nárůst  o 330 %, 
Váha každého sortimentu při tvorbě výnosu z lesa je různá. Podíl jednotlivých sortimentů u 
různých dřevin je odlišný a stejně tak je odlišný i jejich objem vzhledem k odlišné objemové 
produkci jednotlivých skupin dřevin. Toto zvýšení cen surového dříví se bezprostředně 
promítá do jedné z rozhodujících veličin při výpočtu renty z lesa, a sice do hodnoty mýtní 
výtěže jednotlivých skupin dřevin (pozn.: pro účely výpočtu renty pak do hodnoty mýtní 
výtěže vztažené k obmýtí). 
 
2) Zahrnutí hodnoty probírek do výpočtů (těžeb z výchovných zásahů) za celé produkční 
období, tj. za obmýtí příslušné skupiny dřevin, do výpočtu renty, což ve svém důsledku 
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zvyšuje výnosy z lesa o cca 10-25 % (zjištěno výpočtem), a to diferencovaně v závislosti  
na dřevině a bonitě.  
 
Výnosy z probírek za produkční období v roce 1997 nebyly do výpočtů zahrnuty. V roce 2014 
však zahrnuty byly, aby se projevil hodnotový vliv předmětných těžeb v celkovém výnosu 
dřevin za celé obmýtí. Tento vliv je diferencovaný podle dřevin, jejich bonit, cen sortimentů 
surového dříví i těžebních nákladů spojených s různými technologiemi prací. 
 
Za další vlivy lze označit: 
 
3) Snížení nákladů na zajištěnou kulturu u některých důležitých hospodářských dřevin 
(např. buk, dub), což částečně eliminovalo pokles cen pilařské kulatiny a dopady 
do ekonomiky v rámci obmýtí a v celkovém ekonomickém efektu způsobilo odhadem nárůst 
výnosu o cca  
2-3 %.  
 
4) Změny (snížení i zvýšení) těžebních nákladů, kdy diferenciace nákladů v oceňovacích 
modelech ve svém konečném efektu nedosahuje průměrných těžebních nákladů uvedených 
v Zelené zprávě za všechny dřeviny a pro jakýkoliv věk lesního porostu se ve svém 
konečném souhrnném ekonomickém efektu u hodnoty mýtní výtěže jednotlivých skupin 
dřevin v obmýtí projevilo odhadovaným zvýšením hodnoty mýtní výtěže o cca 5 %. 
 
Pokles těžebních nákladů, který se u ceny mýtní výtěže projevuje jejím zvýšením, neboť se 
v aktualizovaných oceňovacích modelech používají skutečné těžební náklady vztahující se 
k mýtním porostům a nikoliv průměrné těžební náklady za všechny věkové stupně, přičemž 
v mladších lesních porostech vzhledem k nízkému objemu dříví a vysoké pracnosti jsou tyto 
náklady nejvyšší a významně ovlivňují průměrnou cenu vzhledem k rozsahu výchovných 
těžeb. 
              
Kalkulované průměrné přímé náklady na těžbu v Kč/m3  v roce 1997 doplněné o režii a zisk 
ukazuje tabulka č. 1. 
 
Tabulka 1: Kalkulované průměrné náklady na těžbu v Kč/m3  v roce 1997 
 

Dřevina Těžba Přibližo- 
vání 

Manipu- 
lace 

Povýrobní 
úprava 

pracoviště 

Přímé 
náklady 

 

Přímé 
náklady 
+ režie 

Celkové 
náklady 
(cena) 

SM, JD, DG 72 102 45 6 225 315 380 
BO, MD 57 95 45 6 203 284 343 
Tvrdé listnáče 64 131 45 6 246 344 416 
Měkké listnáče 79 114 45 6 244 342 412 
Pramen: VÚLHM Jíloviště-Strnady, 1997 
 
V roce 2014 byly pro výpočet hodnoty mýtní výtěže diferencovaně podle skupin dřevin 
použity v aktualizovaných oceňovacích modelech po určitých úpravách následující průměrné 
těžební náklady vztahující se k mýtním porostům. 
a) SM, JD, DG, MD ……………….. 360 Kč/m3 
b) BO ………………………………. 427 Kč/m3 
c) DB ………………………………. 443 Kč/m3 
d) OST. LIST. ……………………… 397 Kč/m3 
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Srovnání nákladové úrovně mezi rokem 1997 a 2014 podle skupin dřevin je uvedeno v grafu 
č. 1. 
 
 Graf č. 1 

 
 
V důsledku široké diferenciace přírodních a výrobních podmínek v ČR je u pěstební činnosti 
široké rozpětí vynakládaných nákladů. Proto bylo nutné pracovat již v roce 1997 
s modelovými kalkulacemi podle jednotlivých skupin dřevin a převládajících hospodářských 
souborů tak, jak je uvedeno v tabulce č. 2, což je struktura dat, se kterou se pracuje již od 
roku 1993. 
 
Tabulka 2: Modelové hodnoty nákladů na zajištěnou kulturu podle skupin dřevin z roku 1997 
(vyhláška č. 55/1999 Sb.) 
 

Skupina dřevin Věk porostu 
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok  

Smrk 8,56 10,26 11,02 11,76 12,46 
Jedle 15,93 17,58 18,40 20,24 21,23 
Borovice 11,44 14,17 15,68 16,77 16,94 
Modřín 11,64 13,12 14,74 15,27 15,49 
Douglaska 24,01 25,57 27,02 27,90 28,65 
Dub 18,03 21,24 22,64 24,70 26,76 
Buk 16,23 19,54 20,65 22,32 23,39 
Jasan 11,10 14,66 16,26 17,86 17,96 
Bříza 3,00 3,26 3,44 3,61 3,77 
Akát 2,40 2,76 2,98 3,03 3,06 
Olše 2,90 3,37 3,49 3,57 3,60 
Osika 2,70 2,94 3,06 3,16 3,20 
Topol 1,70 1,76 2,00 2,10 2,18 
Pramen: VÚLHM Jíloviště-Strnady, 1997 
 
Práce na vytvoření průměrného celorepublikového nákladového modelu pro každou skupinu 
dřevin se postupem času dostaly do fáze, že v roce 2014 již bylo možno pro stanovení 
objektivních nákladů na zajištěnou kulturu použít zcela nově vytvořený kalkulační nákladový 
model podle typových hospodářských souborů. 
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Tabulka 3: Modelové hodnoty nákladů na zajištěnou kulturu podle skupin dřevin z roku 
2014 (návrh novely vyhlášky) 
 

Skupina dřevin Věk porostu 
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Smrk 14,64 16,72 17,35 17,68 17,75 
Jedle 23,51 25,51 26,18 26,68 28,07 
Borovice 23,21 26,53 27,34 28,10 28,17 
Modřín 13,94 15,94 16,50 16,84 16,89 
Douglaska 14,82 16,89 17,53 17,79 17,79 
Dub 20,16 22,07 22,46 22,66 23,19 
Buk 17,31 18,87 19,38 19,67 20,44 
Jasan 11,30 13,31 14,29 14,93 15,29 
Bříza 5,51 6,90 7,32 7,62   7,73 
Akát 4,59 6,12 6,43 6,74   6,74 
Olše 8,95 10,84 11,60 12,12 12,20 
Osika 9,26 11,16 11,93 12,48 12,85 
Topol  4,06 5,33 5,82 5,93   5,93 
Pramen: ÚHÚL Brandýs nad Labem, 2014 
 
V důsledku zpřesnění kalkulačního nákladového modelu došlo při aktualizačních výpočtech 
nejen ke zvýšení nákladů na zajištěnou kulturu, ale u některých skupin dřevin (DG, BK, DB, 
JS) zase naopak k poklesu nákladů oproti nákladům roku 1999, což je zřejmé 
z následujícího grafického zobrazení (graf č. 2). 
  
Graf č. 2 
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Ceny surového dříví jsou v oceňování lesa rozhodující veličinou, neboť se jedná o ceny 
hlavního výrobku lesního hospodářství, které se podílí cca 80-90 % na tvorbě tržeb vlastníků 
lesa. 
 
Pro výpočty v cenové úrovni roku 1997 byly v oceňovacím modelu použity ceny 
dosahované v tržním prostředí a upravené na strukturu sortimentace používané 
v oceňovacích modelech (tabulka 4). 
 
Tabulka 4: Ceny surového dříví v tuzemsku za ČR v Kč (bez DPH) v roce 1997 
 

Dřevina I/II.tř. 
jakosti Sloupy 

K  u  l  a  t  i  n  a    III. A/B tř. jakosti 
 Tyče Vlák- 

nina Palivo 
6+ 5 4 3 2 1 

SM 3000 2000 1600 1600 1600 1500 1400 1200 400 700 200 
JD 3000 2000 1600 1600 1600 1500 1400 1200 400 700 200 
DG 3000 2000 1600 1600 1600 1500 1400 1200 400 700 200 
BO 2500 2000 1200 1200 1200 1200 1200 800 400 700 200 
MD 3000 2000 1600 1600 1600 1500 1400 1200 400 700 200 
DB 5500 0 1700 1700 1700 1700 1300 1100 400 600 300 
BK 3500 0 1700 1700 1700 1700 1700 1200 400 600 300 
JS 3500 0 1700 1700 1700 1700 1700 1200 400 600 300 
AK 1800 0 800 800 800 600 600 600 400 600 300 
BR 1800 0 1100 1100 1100 900 900 900 400 600 300 
OL 1800 0 1100 1100 1100 900 900 900 400 600 300 
OS 1500 0 900 900 900 700 700 700 400 600 300 
TP 1500 0 800 800 800 800 800 800 400 600 300 
Pramen: VÚLHM Jíloviště-Strnady, 1997 
 
Ceny sortimentů surového dříví použité pro aktualizaci oceňovacích modelů v roce 2014 
vycházejí z  kombinace disponibilních údajů ČSÚ a vlastních kalkulovaných víceletých 
průměrů cen. 
 
Tabulka 5: Ceny sortimentů surového dříví (2letý průměr za období 2012-2013) 
 

Dřevina I/II.tř. Sloupy 
III.tř. 
- +6. 
tl.st. 

III.tř. 
- 5. 

tl.st. 

III.tř. - 
4. 

tl.st. 

III.tř. - 
3. 

tl.st. 

III.tř. -  
2. 

tl.st. 
III.tř. - 
1.tl.st. TYC V.tř. -

VL 
VI.tř. - 
PAL 

SM 3 
000 1 320 1 260 2 

160 1 950 1 840 1 630 1 320 530 920 770 

JD 3 
000 1 320 1 260 2 

160 1 950 1 840 1 630 1 320 530 920 770 

DG 3 
000 1 320 1 260 2 

160 1 950 1 840 1 630 1 320 530 920 770 

BO 2 
400 1 310 890 1 

630 1 520 1 310 1 100 1 100 480 920 770 

MD 3 
500 1 250 2 250 2 

100 2 050 1 950 1 450 950 460 920 770 

DB 8 
000 0 1 720 2 

650 2 190 1 670 1 350 1 260 670 1 100 1 000 

BK 2 
400 0 980 1 

500 1 400 1 290 1 190 1 090 620 1 100 1 000 

JS 3 
000 0 1 150 1 

750 1 600 1 450 1 350 1 250 720 1 100 1 000 
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AK 2 
000 0 1 050 2 

000 1 850 1 550 1 250 1 000 600 1 000 900 

BR 1 
740 0 1 220 1 

220 1 220 1 050 990 990 700 1 000 900 

OL 1 
740 0 1 220 1 

220 1 220 1 050 990 990 700 1 000 900 

OS 1 
740 0 1 220 1 

220 1 220 1 050 990 990 700 1 000 900 

TP 1 
740 0 1 220 1 

220 1 220 1 050 990 990 700 1 000 900 

Pramen: ČSÚ, ÚHÚL Brandýs nad Labem (vlastní výpočty), 2014 
 
Na příkladu SM a BK je graficky znázorněn cenový rozdíl mezi jednotlivými sortimenty v roce 
1997 a 2014 – průměr za 2 roky (graf č. 3 a graf č. 4). 
 
Graf č. 3 
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Pro detailnější vývoj cen jednotlivých sortimentů surového dříví v delším časovém úseku 
mohou nezávisle také posloužit statistická celostátní data zjišťovaná prostřednictvím ČSÚ. 
ČSÚ však průběžnými metodickými změnami v období 1997-2014 docílil situace, že např. 
u nejdůležitějšího sortimentu, tj. u pilařské kulatiny neexistují za celé toto období srovnatelné 
statistické údaje pro sortiment III. tř. jak. A/B, takže není možné ani grafické zobrazení 
cenového vývoje za požadované období. Z tohoto důvodu uvedené grafické znázornění 
časové řady zachycuje u tohoto sortimentu pouze období 2007-2015. Růstové či klesající 
tendence v cenách surového dříví u vybraných rozhodujících sortimentů za skupinu dřevin 
SM a BK jsou uvedeny v grafech č. 5 až 10. 
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Graf č. 7 
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Graf č. 9 

 
 
Graf č. 10 

 
 

 
Změny cen surového dříví se také zásadním způsobem promítají do změn v hodnotě mýtní 
výtěže jednotlivých skupin dřevin, které jsou diferencovaně zastoupeny v modelu potenciální 
lesní produkce podle souborů lesních typů, resp. jsou součástí některých dalších konstrukcí 
výpočtu výše škod ve vyhlášce č. 55/1999 Sb. 
 
Numerickým srovnáním hodnot mýtní výtěže v obmýtí při zakmenění 1,0 pro hlavní 
hospodářské dřeviny v ČR (SM, BO, BK, DB) uvedených v tabulkách č. 6 až 9 a grafickým 
zobrazením pro průměrnou bonitu těchto dřevin v ČR (grafy č. 11 až 14) lze dokumentovat 
hodnotové změny za období 1997 až 2014.  
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Porovnávány jsou 
a) hodnoty vypočtené podle polynomu v příloze č. 1 k vyhlášce č. 55/1999 Sb., které 
jsou i cenami uvedenými v příloze č. 23 k vyhlášce č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky  
č. 127/1999 Sb., která nabyla účinnosti od 1. 7. 1999  a 
b) hodnoty vypočtené podle nově zkonstruovaných polynomů uvedených v návrhu 
novely vyhlášky č. 55/1999 Sb., 
V tabulkách je žlutě označena průměrná bonita skupiny dřevin v ČR (Pramen: Zelená zpráva 
1995, stav k 31. 12. 1994, str. 96). 
 
Tabulka 6:   Ceny za m2 mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 pro skupinu lesních 
dřevin SMRK (v Kč) 
 

Vyhláška č. 55/1999 Sb. 
Obmýtí 

u 
Bonitní stupeň  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
80 66,37 59,05 52,68 45,79 39,06 34,86 29,60 25,68 22,18 

100 80,75 71,89 63,80 54,97 46,43 40,90 34,34 29,23 24,57 
120 91,60 82,26 73,17 62,80 52,99 45,43 37,87 32,08 26,44 

Návrh novely vyhlášky 
Obmýtí 

u 
Bonitní stupeň  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
80 86,25 79,32 74,19 72,98 69,76 62,03 51,75 42,41 35,19 

100 109,53 99,78 91,01 88,01 84,30 74,76 64,09 51,78 43,42 
120 118,62 106,63 99,43 93,18 88,18 80,96 68,07 55,16 46,31 

 
 

Graf č. 11 
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Tabulka 7:    Ceny za m2 mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 pro skupinu lesních 
dřevin BOROVICE (v Kč) 
 

Vyhláška č. 55/1999 Sb. 
Obmýtí 

u 
Bonitní stupeň  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
80 39,15 35,99 32,18 29,80 25,44 22,20 18,34 16,94 16,94 

100 39,86 36,55 32,77 29,99 26,03 22,22 18,81 16,94 16,94 
120 41,05 37,51 33,90 30,49 26,59 22,82 19,59 16,94 16,94 

Návrh novely vyhlášky 
Obmýtí 

u 
Bonitní stupeň  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
80 39,12 36,54 34,78 31,30 28,81 28,17 28,17 28,17 28,17 

100 46,15 42,35 37,96 32,05 28,95 28,17 28,17 28,17 28,17 
120 49,11 46,53 41,38 32,77 29,06 28,17 28,17 28,17 28,17 

 
Graf č. 12 

 
 
 
Tabulka 8:   Ceny za m2 mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 pro skupinu lesních 
dřevin BUK (v Kč) 

Vyhláška č. 55/1999 Sb. 
Obmýtí 

u 
Bonitní stupeň  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
100 83,55 76,51 69,96 63,59 55,76 49,53 44,22 39,03 33,44 
120 95,70 86,81 78,19 70,08 62,48 55,10 48,71 42,28 35,41 
140 105,66 95,34 85,88 75,42 67,41 59,56 52,37 45,20 37,35 

Návrh novely vyhlášky 
Obmýtí 

u 
Bonitní stupeň  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
100 64,36 55,49 50,15 45,90 41,12 35,50 31,40 27,48 23,71 
120 75,78 65,94 58,66 53,34 47,93 41,03 35,59 30,62 26,42 
140 80,88 73,42 64,64 59,93 52,29 44,78 38,55 34,89 30,98 
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Graf č. 13 

 
 
 
Tabulka 9: Ceny za m2 mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 pro skupinu lesních 
dřevin DUB (v Kč) 

Vyhláška č. 55/1999 Sb. 
Obmýtí 

u 
Bonitní stupeň  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
120 90,22 80,57 71,32 63,66 57,02 51,54 45,67 28,12 26,76 
140 99,89 90,51 80,92 72,11 64,31 57,28 49,92 28,34 26,76 
160 106,18 99,06 90,81 81,45 72,12 63,21 54,14 28,65 26,76 

Návrh novely vyhlášky 
Obmýtí 

u 
Bonitní stupeň  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
120 120,69 107,05 103,89 91,71 76,43 62,01 58,08 50,60 34,15 
140 136,30 125,87 120,60 109,23 93,08 76,43 69,03 55,17 37,90 
160 146,50 141,84 125,99 117,78 110,50 99,16 78,83 57,83 44,40 
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Změna hodnot mýtní výtěže v obmýtí pro hlavní hospodářské skupiny dřevin v důsledku 
změny vstupních veličin v oceňovacích modelech se od roku 1997 projevila různě, a sice 
od poklesu hodnoty o -25 % u buku až po nárůst hodnoty o + 35 až 40 % u smrku (a jedle)  
a +45 % u dubu. U méně významných skupin dřevin s jejich malým plošným zastoupením 
v ČR se tento hodnotový nárůst pohybuje v rozsahu +50 až 100 %. 
 
Hodnoty Au jsou komplexním ekonomickým vyjádřením produkční schopnosti jednotlivých 
skupin dřevin, jejich potenciální sortimentace podle Pařezovým procentických porostních 
tabulek, cen sortimentů surového dříví i těžebních nákladů vztahujících se k mýtnímu věku 
lesních porostů. Při stejném procentickém nárůstu cen surového dříví a těžebních nákladů 
má podstatně větší váhu na změnu ceny mýtní výtěže (cenu lesního porostu ve věku, kdy je 
základem ocenění výnos a nikoliv náklady), vždy dosahovaná cena rozhodujících sortimentů 
surového dříví (především kulatinových sortimentů).  
 
Správní náklady ve smyslu oceňování lesa jsou především: 
 
• náklady na další výkony lesnické činnosti, tj. na výchovu lesa (činnosti po dosažení 

zajištěné kultury jako jsou např. prořezávky, nekomerční probírky apod.) a náklady  
na ochranu lesa, 

• všeobecné podnikové náklady (režijní náklady): 
• daně a poplatky (např. daň z lesních pozemků), pojištění majetku apod., 
• údržbu a opravy lesní dopravní sítě, odpisy cest apod. 
 
V roce 1997 se v oceňovacích modelech pracovalo se správními náklady ve výši 2000 
Kč/ha/rok. 
 
V roce 2014 činila průměrná roční výše správních nákladů v lesním hospodářství 2 600 
Kč/ha/rok. Tento údaj vzhledem k neexistenci žádného aktuálnějšího šetření byl použit 
z roku 2007, kdy bylo provedeno poslední výběrové statistické šetření mezi vlastníky lesa. 
 
K bodu 14: 
 
Tabulky v této příloze obsahují procenta mýtní nezralosti. Jsou zde uvedena také pravidla 
pro výpočet procenta pomocí polynomu, jako je definiční obor.  Hodnoty v tabulkách jsou 
aktualizovány pomocí nových oceňovacích modelů. V příloze je uveden rovněž 
aktualizovaný vzorec, podle kterého se procento mýtní nezralosti pro věk porostu od 21 let 
až do maximálního obmýtí pro danou skupinu lesních dřevin zjišťuje. 
 
K bodu 15:  
 
Příloha obsahuje aktualizované hodnoty ročního přírůstu podle skupin dřevin pro průměrnou 
bonitu.  
 
K bodu 16:  
 
V příloze jsou uvedeny hodnoty koeficientu K1 pro výpočet škody ze snížení přírůstu lesního 
porostu v důsledku imisí v členění na pásma ohrožení a stupně poškození. V této tabulce 
došlo k drobné úpravě, týkající se stupňů poškození a pod tabulkou byl doplněn text o tom, 
jak je třeba určit stupeň poškození porostu v případě nesouladu údaje o stupni jeho 
poškození, uvedeného v dostupných podkladech s jeho skutečným poškozením. 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNASJDVXRD)



 
 

26 
 
 

K bodu 17: 
 
V příloze jsou uvedeny hodnoty koeficientu  K2 vyjadřující míru poškození podle stupňů 
poškození okusem zvěří v členění na skupiny lesních dřevin. V této tabulce bylo provedeno 
zpřesnění a zjednodušení členění jednotlivých hodnot koeficientu a zároveň uveden způsob 
jeho určení. 
 
Okus zvěří způsobuje zaostávání růstu stromků, obzvláště jedná-li se o okus terminálního 
výhonu, což nepříznivě ovlivňuje vývoj hodnoty mladého lesního porostu. Totéž platí, 
v závislosti od jeho intenzity (stupeň okusu), i u okusu bočních výhonů. Jednoduchý 
ekonomický model škod způsobených okusem zvěří, kdy okus jednotlivého stromu 
reprezentuje současně i zhoršený vývoj mladého lesního porostu, je názorně uveden níže 
v grafu. 

 
Pramen: Matějíček, J.-Zádrapa,R.: Oceňování lesa, studijní materiál, Mendelova univerzita 
v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno, 2014 (upraveno) 
 
K bodu 18: 
 
V příloze jsou uvedeny aktualizované hodnoty koeficientu K3 pro výpočet škody ze snížení 
kvality lesního porostu způsobené mechanickým poškozením stromů loupáním a ohryzem 
zvěří nebo přibližováním dříví apod. Hodnoty koeficientu jsou členěny podle bonitních stupňů 
a okamžiku vzniku škody.  
 
Grafické zobrazení modelu tohoto druhu škody, resp. konstrukce výpočtu výše škody a její 
ekonomické podstaty způsobené loupáním nebo ohryzem zvěří na lesním porostu,  
je uvedeno níže v grafu. Vzhledem k tomu, že tyto hospodářské ztráty jsou převážně 
posunuty do budoucnosti, je zapotřebí, aby byly na současnou dobu, tj. k okamžiku 
poškození lesních porostů, diskontovány. Ve způsobu výpočtu je třeba vycházet z hodnoty 
Hlpu, uplatnit koeficient K3 a diskontovat finanční ztrátu po dlouhý časový úsek.  

okus okus 

   c              1                  2                 3              4               5 
                                   začátek                       konec 

okusu 

MODEL – škody okusem 
(okus jednotlivých stromů ≡ vývoj porostu) 

normální výškový vývoj 

výška po okusu 
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Při zpracování návrhu novely vyhlášky č. 55/1999 Sb. se u stanovení výše koeficientů K3  
v závislosti na věku nástupu škody vycházelo z relevantních a dostupných informačních 
zdrojů, podle nichž průměrný postup hniloby činí cca 2 cm/rok (platí pro dřevinu smrk). 
Uvedený poznatek byl zahrnut do výpočetních modelů pro výpočet koeficientu K3. Současně 
došlo i k upřesnění výpočetních postupů (algoritmů). 
 

věk
L1 L2 ……..                                                         UL UN

loupání (např. ve věku 30-40 let)                                          obmýtí (např. 110 let)

MODEL – škody loupáním 

normální hodnotový vývoj 
stromu

probírka

Hodnota 
v Kč

hodnotový vývoj po 
loupání

Postup hniloby kmenem v 
čase znamená zhoršování 
kvality dřeva ⇒ zhoršená 
sortimentace

Finanční ztráta    
= Hlpu x K3

Hlpu

 
Pramen: Matějíček, J.-Zádrapa,R.: Oceňování lesa, studijní materiál, Mendelova univerzita 
v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno, 2014 (upraveno) 
 
K bodu 19: 
 
V příloze je uvedena převodní tabulka bonitních stupňů lesních dřevin. Tabulky 1 až 6 byly 
přepracovány a shrnuty pouze do jedné tabulky.  
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	Úroveň navýšení výše škod oproti současné právní úpravě je velmi obtížné stanovit. Důvodem je skutečnost, že rozsah poškození lesa, jeho intenzita, objekt poškození apod. jsou hodně proměnlivé a je obtížné stanovit typové situace pro výpočet výše škod...
	Z hlediska vyčíslení dopadů na ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí a ostatní subjekty  přichází v úvahu náhrady za škody, týkající se jak lesního pozemku, tak lesního porostu. Navýšení náhrady škody oproti současné právní úpravě u těcht...



