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ÚVOD 

Oceňování je odborná činnost, kdy formou metod, jejich daných postupů, vzorců a výpočtů 

dochází ke stanovení cenové hodnoty nemovitostí.  

Samotné oceňování probíhá v legislativně stanovených postupech, které na základě daných 

nařízení a doporučení vyúsťují ve formě stanovení hodnoty posuzovaného objektu a je proto 

nutné se v celkové právní úpravě orientovat. V rámci České republiky vykonávají tuto činnost 

znalci a odhadci. V současné době se v České republice provádí oceňování nemovitostí 

pomocí dvou typů. Jsou rozlišovány na administrativní typ oceňování, kdy se hodnota 

nemovitostí vypočte dle platného cenového předpisu a tržní typ, kdy je výpočet založen na 

aktuální nabídce a poptávce na trhu nemovitostí. Důvod, proč se oceňují pozemky, je ten, že 

osoby, instituce či účastníci potřebují znát jejich hodnotu či cenu pro různé účely. Těmito 

účely mohou být převod majetku, žádost o hypoteční úvěr, při odhadu škod, které vznikly 

vlastníkovi na majetku, při dědickém vypořádání a mnoho dalších běžných činností každého 

člověka.  

Cílem diplomové práce je zjištění tržní ceny vybraného lesního pozemku různými způsoby 

oceňování a následné porovnání těchto metod. Dílčím cílem je zhodnocení postupu metod 

ocenění, jejich výsledných cen a určením nejvhodnější metody pro oceňování lesního 

pozemku. 

Z důvodu nedostatečné nabídky lesních pozemků v okolí oceňovaného, jejich heterogennosti 

a nedostačujícími informacemi, které by více upřesnili výslednou cenu lesního pozemku např. 

zakmenění, doba obmytí či kvalita dřeva je stanovena tato hypotéza: Porovnávací metoda 

ocenění není vhodná pro oceňování lesních pozemků. 

Druhá hypotéza zní, že pro vlastníka oceňovaného lesního pozemku je výhodnější si jej 

ponechat a postupně vytěžit s následným vykoupením dřeva společnosti, která se tímto 

výkupem zabývá nebo pro soukromou spotřebu jako palivové dříví nežli jej prodat.  

První kapitola je zaměřena na vymezení teoretické části oceňování, kde se seznámíme 

s vymezením základních pojmů oceňování. Definice pozemku a stavby jsou popsány dvojím 

způsobem, dle starého a nového občanského zákoník, který vstoupil v účinnost od 1. ledna 

2014. Dílčí část této kapitoly vymezuje osoby vykonávající činnost oceňování, podklady 

používající k této činnosti a k jakým účelům se oceňování používá. Dále se kapitola věnuje 

popsání administrativního a tržního oceňování, jejich výhody a nevýhody a faktory 
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ovlivňující cenu nemovitosti. V závěru jsou definovány tři základní oceňovací metody 

(porovnávací, výnosová a nákladová) včetně vzorečků a jejich použití na různé druhy 

nemovitostí. 

Druhá kapitola je věnována dotačním programům vyskytujícím se v lesnictví. Dotační 

programy jsou rozděleny do dvou částí. V první jsou vymezeny a popsány dotační programy 

poskytující se z Evropské Unie formou Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. U každé 

dotace je stanoven účel, příjemce, druh a maximální výše dotace. Druhou část tvoří dotace od 

státu, krajů a obcí. V Závazných pravidlech poskytování finančních příspěvků na hospodaření 

v lesích 2013 je stanoveno 11 příspěvků na lesnictví a právě z těchto si jednotlivé kraje v ČR 

vybírají, které příspěvky a za jakých podmínek budou poskytovat na svém území. Tyto 

příspěvky jsou více rozepsány, např. pro jaký účel se poskytují, kdo je žadatelem a v jaké 

maximální výši se poskytuje. 

Třetí kapitola se zabývá samostatným oceňováním. Nejprve je charakterizován lesní 

pozemek, který je předmětem oceňování. Následně jsou vypočteny cenové hodnoty pozemku 

pomocí metod administrativního a tržního oceňování. Administrativní část vymezuju 

oceňování dle Vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška) a to klasickým i zjednodušeným způsobem a dle Vyhlášky č. 419/2013  

Sb. k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Tržní oceňování 

zahrnuje oceňování porovnávací metodou a výnosovou metodou.  

Čtvrtá kapitola zahrnuje na zhodnocení postupu použitých metod ocenění a následné 

porovnání výsledných cen lesního pozemku. Formou komparace byla zjištěná metoda a tím  

i také výsledná cena lesního pozemku, která nejvíce vypovídá o hodnotě lesního pozemku 

v dané lokalitě. Druhá část kapitoly se zaměřuje na výnosy a náklady při prodeji lesa a při 

vytěžení lesních porostů z lesa s následným prodejem. Vyhodnocuje také výhody a nevýhody 

při těchto činnostech.  

K řešení diplomové práce budou použity metody administrativního a tržního oceňování 

nemovitostí (metoda porovnávací a výnosová) a rešerše dostupné literatury a dokumentů, 

které umožní orientaci v teoretických východiscích v oblasti oceňování nemovitostí.  

Mezi další metodu využívanou v diplomové práci je metoda komparace. Tato metoda slouží 

k nalezení shodných či rozdílných atributů dvou či více předmětů, jevů či situací. Pomocí 

srovnání, porovnávání či přirovnávání se zjišťují podobnosti a rozdíly mezi určitými jevy či 
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vzorky. Ty jsou následně analyzovány (metodou analýzy) do dílčích zjištění, které ústí  

v syntézu (metoda syntézy) zjištěných údajů a jsou následně vyvozeny závěry a doporučení.  

Další metoda, která se v práci vyskytuje, je metoda analýzy časových řad, která popisuje 

uvedené řady a také slouží k predikci budoucího chování. V práci je využita posloupnost 

hodnot ukazatelů, měřených v určitých časových intervalech. Tyto intervaly jsou rovnoměrné 

např. kalendářní rok.  
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2 Charakteristika nemovitého majetku a metody jeho oceňování 

První kapitola se zaobírá základními pojmy v oceňování nemovitostí. Dále se zabývá 

otázkami, pro jaké účely se oceňování provádí, jaké jsou potřeba k oceňování podklady anebo 

jaké subjekty provádějí oceňování. V závěru jsou popsány rozdíly v administrativním a tržním 

oceňování a jejich metody.  

2.1 Oceňování a veřejná politika 

Oceňování úzce souvisí s veřejnou politikou a to z mnoha pohledů. Jedním z nich jsou daně, 

především daň z nabytí nemovitostí nebo darovací daň, u kterých se vypočítává hodnota 

nemovitosti oceňováním. Aby byla hodnota daně z nabytí nemovitostí spravedlivá u všech 

poplatníku daně, vypočítává se z administrativního ocenění nikoliv prodejní ceny nemovitostí. 

Nezáleží, zda-li je tržní hodnota větší nebo menší než administrativní, jelikož základem daně 

bude vždy cena administrativní. Oceňování taktéž souvisí s dotačními příspěvky z Evropské 

unie, České republiky a územně samosprávných celků. Dotační příspěvky jsou jinak 

nastavené pro různé druhy nemovitosti např. dotace na zemědělské pozemky, lesní pozemky, 

bytové domy, rodinné domy atp. V současné době největší část dotací z Evropské unie proudí 

na podporu zemědělců a zemědělství.  

2.2 Teoretické vymezení nemovitého majetku 

Nemovitost, resp. věc nemovitá, je definována dle starého občanského zákoníku jako 

pozemky a stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem, ale podle nového 

občanského zákoníku, který vstoupil v účinnost od 1. 1. 2014, je stavba součástí pozemku  

a nemůže mít rozdílného vlastníka. Nemovitosti nelze libovolně přemisťovat. Zákon  

o oceňování majetku dělí majetek na základní skupiny, kterými jsou nemovitosti, majetková 

práva, ostatní majetek a podnik.  

Stavba je podle nového občanského zákoníku buď věc (např. dům, stodola, plot atd.) nebo je 

součást věci (pozemku nebo práva stavby). Stavby dočasné jsou samostatnými věcmi. Podle 

svého charakteru mohou být movitou i nemovitou věcí.   

Stavby pro účely oceňování dle zákona o oceňování dělíme na
1
: 

 stavby pozemní, kterými jsou  

                                                             
1 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. § 3, odst. 1. 
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o budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně 

uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více 

ohraničenými užitkovými prostory, 

o venkovní úpravy, 

o jednotky, 

 stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro 

rozvod energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, 

studny a další stavby speciálního charakteru, 

 vodní nádrže a rybníky, 

 jiné stavby.  

Dle vyhlášky č. 419/2013 Sb. k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí 

nemovitých věcí, stavby, u kterých se určuje směrná hodnota, dělí na
2
: 

 stavby rodinných domů, 

 stavby pro rodinnou rekreaci, kterými jsou  

o rekreační chalupy a rekreační domky, 

o rekreační a zahrádkářské chaty, 

 stavby garáží, 

 doplňkové stavby, kterými jsou stavby podle §15 odst. 3 písm. D) zákonného 

opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí neuvedené v písmenech a) až c)  

a stavby, které by jimi byly, pokud by nebyly součástí pozemku. 

Součástí pozemku je dle nového občanského zákoníku prostor nad povrchem i pod 

povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně 

toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Součástí pozemku je i rostlinstvo 

na něm vzešlé. Významnou charakteristikou u pozemků je jejich nekonečná životnost. Neplatí 

to však u všech typů pozemků jako např. lomy, pískovny, které svoji životnost v případě 

těžby ztrácejí v čase.  

Pozemky dle zákona o oceňování členíme na
3
: 

 stavební pozemky, kterými jsou  

                                                             
2 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. § 3, odst. 1. 
3 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. § 9, odst. 1. 



 

10 
 

o nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých 

druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím, regulačním 

plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, nebo 

územním souhlasem určeny k zastavění, 

o pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné 

plochy a nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěné,  

a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční 

celek se stavbou a pozemkem, 

o plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitostí, 

 zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý trávní porost, 

 lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí  

a zalesněné nelesní pozemky, 

 jiné pozemky (např. neplodná půda, močály, rokliny, meze, bažiny).  

Dle vyhlášky č. 419/2013 Sb. k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí 

nemovitých věcí, dělíme pozemky na: 

 urbanizované pozemky, kterými jsou 

o pozemky v zastavěném území obce vymezeném podle stavebního zákona, 

o pozemky nebo soubory pozemků vymezené a určené k umístění stavby 

územím rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou 

nahrazující území rozhodnutí, nebo územním souhlasem, 

o pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří, a to bez ohledu na skutečný rozsah jejich zastavění, 

pozemky zastavěné stavbou a další pozemky zpravidla pod společným 

oplocením, tvořící funkční celek se stavbou nebo jednotkou, 

 vybrané zemědělské pozemky, 

 vybrané lesní pozemky, 

 jiné pozemky. 
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Trvalé porosty pro účely oceňování členíme na
4
: 

 lesní porosty,  

 ovocné dřeviny, 

 vinnou a chmelovou révu, 

 okrasné rostliny. 

2.3 Cena, hodnota a srovnávací daňová hodnota 

Dle Bradáče (2004) je „oceňování činnost, kdy je určitému předmětu, souboru předmětů, práv 

apod. přiřazován peněžní ekvivalent“. Proto je potřeba rozlišovat dva pojmy cena a hodnota, 

které se v praxi dost často zaměňují.  

Cena je pojem používány pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za 

zboží nebo službu. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem. Může 

nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby.
5
 Dle zákona  

č. 526/1990 Sb., o cenách je cena peněžní částka:  

 sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo  

 zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji.  

Tab. č. 2.1. Systém cen v České republice podle cenového práva (stav k 1. 1. 2004) 

A: Ceny smluvní 

 zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

volné  

regulované 

(seznam regulovaných 

cen se zveřejňuje 

v Cenovém věstníku) 

 úředně                      (§ 5) 

 věcně                       (§ 6) 

 časově                      (§ 8) 

 cen. moratoriem       (§ 9) 

B: Ceny zjištěné podle 

zvláštního předpisu  

 zákon č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku 

 prováděcí vyhláška č. 540/2002 

Sb. s novelou vyhl. č. 452/2003 

Sb.  

 ceny majetku 

 nemovitosti 

 věci movité 

 majetek finanční 

 majetek ostatní 

 ceny služeb  

Zdroj: BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. Brno. 2004. ISBN 80-7204-332-3. Str. 47. 

Existuje mnoho druhů cen. Mezi nejčastěji používané patří cena pořizovací (historická) za 

kterou bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení (u nemovitostí, zejména u staveb je to 

                                                             
4 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. § 14, odst. 1. 
5 BRADÁČ., A. Teorie oceňování nemovitostí. Brno. 2004. ISBN 80-7204-332-3. Str. 47.  



 

12 
 

cena v době jejich postavení). Další druh ceny je cena tržní neboli obecná či obvyklá. Je to 

cena, za kterou je možno stejnou nebo porovnatelnou věc v daném místě a čase na volném 

trhu prodat nebo koupit. Dále pak cena zjištěná (administrativní) je cena zjištěná podle 

cenového předpisu, tedy zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

dalších předpisů a prováděcím předpisem k tomuto zákonu pak je vyhláška č. 540/2002 Sb., 

k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Za cenu reprodukční se označuje 

cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, 

bez odpočtu opotřebení.
6
 

Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to ekonomická 

kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, na jedné straně, 

kupujícími a prodávajícími na straně druhé. Jedná se o odhad. Hodnota podle ekonomické 

koncepce vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se odhad 

provádí. Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány (např. věcná hodnota, výnosová 

hodnota, střední hodnota, tržní hodnota apod.), přitom každá z nich může být vyjádřena zcela 

jiným číslem. Při oceňování je proto vždy zcela přesně definovat, jaká hodnota je zjišťována.
7
 

Pro stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí se používá nabývací hodnota snížená  

o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou může být:  

 sjednaná cena – rozumí se jí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci, 

 srovnávací daňová hodnota – je to částka odpovídající 75% směrné hodnoty 

nebo zjištěné ceny, 

 zjištěná cena - je cena zjištěná podle zákona upravujícího oceňování majetku,  

 zvláštní cena – může být např. cena při vydražení a předrážku, cena u obchodních 

korporací, cena v souvislosti s insolvencí, cena v souvislosti s pozůstalostí atd. 

Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, 

ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, vybavení  

a stavebně technické parametry nemovité věci, u zemědělského pozemku vychází výlučně  

z ceny určené podle bonitovaných půdně ekologických jednotek a u lesního pozemku ze 

základní ceny určené podle souborů lesních typů, pokud tyto pozemky
8
: 

 nejsou zastavěny, 

                                                             
6
 BRADÁČ, Albert., FIALA, Josef. Nemovitosti – oceňování a právní vztahy. 3. přepracované a doplněné 

vydání. Praha. 2004. ISBN 80-7201-441-2. Str. 77-78.  
7 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. Brno. 2004. ISBN 80-7204-332-3. Str. 47. 
8 Zákon č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí. § 15, odst. 1,2. 
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 netvoří funkční celek se stavbou nebo jednotkou, 

 nejsou územním plánem nebo regulačním plánem předpokládány k jinému  

využití a 

 nejsou na základě vydaného rozhodnutí nebo souhlasu podle stavebního zákona 

určeny k zastavění. 

Účely oceňování 

Účely oceňování jsou především důvody, kvůli kterým je ocenění požadováno. Patří tady 

nejběžnější činnosti každého člověka, se kterými se setkáváme během svého života. Mezi 

nejčastěji používanými účely oceňování jsou zejména: 

 Změna vlastnictví - pro převod, přechod, dělení nebo navyšování vlastnictví, 

ocenění věcných břemen, pro potřeby restitucí, dědické řízení, dělení společného 

jmění manželů, 

 Financování a úvěrování - odhad hodnoty jistiny, která je nabízena při žádosti  

o hypoteční úvěr, vytváření základny pro rozhodování v oblasti zajištění úvěrů, 

 Kompenzace vyplývající obviněným ze soudních rozhodnutí - odhad tržní 

hodnoty majetku předtím, než došlo ke škodám, odhad tržní hodnoty majetku po 

jeho poškození, odhad škod vzniklých na majetku, 

 Účetní záležitosti - ocenění aktiv pro účetnictví např. pro vklad nemovitostí do 

majetku obchodní společnosti, 

 Daňové záležitosti - výpočet daňového základu (daň darovací, dědická, z nabytí 

nemovitých věcí), 

 Poradenství při rozhodování o investicích - pro potřeby splátkového kalendáře, 

pomoc bankám a pojišťovnám.
9
 

Účel ocenění má přímý vliv na obsah pojmu hodnoty nemovitostí, kterému musí odpovídat  

i použitá metodika ocenění. Ocenění zpracovaná pro různé účely nejsou tedy vzájemně 

zaměnitelná a rozlišujeme tedy několik druhů ocenění. A tak jako existuje celá řada výše 

uvedených informací o hodnotě nemovitostí, existuje i celá řada rozdílných požadavků, které 

je třeba při stanovení hodnoty nemovitostí zohlednit.
10

 

 

                                                             
9 ŽÍTEK, Vladimír. Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, str. 

28. 
10 HÜTTER, David. Základy oceňování nemovitostí. 2. dopl. Brno. Vysoká škola realitní - Institut Franka 

Dysona. 2010. ISBN 978-80-904261-5-3. Str. 5. 
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Podklady pro oceňování nemovitostí 

Znalec nebo odhadce je povinen uvést v nálezové části svého znaleckého posudku či odhadu 

přehled všech podkladů pro ocenění. Každý doklad by měl mít uveden název, kdo a kdy ho 

vydal a schválil, pod jakým číslem jednacím. Podkladem pro oceňování nemovitostí jsou 

např
11

: 

 výpis z katastru nemovitostí (neměl by být starší 3 měsíců), 

 kopie příslušné části katastrální mapy s vyznačením oceňovaných pozemků, 

 výpisy z pozemkové knihy, 

 cenová mapa pozemků, pokud je v dané obci vypracována a je k datu odhadu 

platná, 

 výkresová dokumentace  

 stavebně právní dokumentace (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační 

rozhodnutí, dokumentace prováděných změn, rekonstrukcí a modernizací), 

 nájemní smlouvy a výměry nájemného k bytům, nebytovým prostorám atd., 

 pasporty nemovitostí, 

 přiznání k dani z nemovitostí, 

 pojistné smlouvy, 

 smlouvy o správě nemovitostí, 

 smlouvy o službách spojených s údržbou, opravami a provozem nemovitostí, 

 výsledky místního šetření nemovitostí 

 příslušné předpisy, katalogy cen, normy, odborné časopisy a literatura 

 v některých případech, zejména v soudních sporech i další obsah spisu, např. 

výpovědi účastníků a svědků, fotografie dřívějšího stavu, 

 databáze informací, např. o dosahovaných cenách nemovitostí. 

Katastr nemovitostí patří mezi významné zdroje pro oceňování nemovitostí v České 

republice. Je zřízen zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky. Dle 

Bradáče (2004) „katastr nemovitostí zahrnuje soubor informací o nemovitostech v České 

republice jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení“. Součástí katastru je 

evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a jiných právních vztahů.  

                                                             
11 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. Brno. 2004. ISBN 80-7204-332-3. Str. 57. 
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2.4 Subjekty vykonávající oceňování 

V České republice se oceňováním nemovitostí zabývají znalecké ústavy, znalci a odhadci  

a jiné akademické a profesní organizace. Níže jsou jednotlivé subjekty více popsány. 

Znalec  

Znalec je nezávislá osoba, která na základě svých odborných znalostí zkoumá, posuzuje  

a hodnotí určité skutečnosti, o kterých vydává obvykle písemný znalecký posudek. Soudce je 

především právník, kterého může soud povolat k odborným otázkám jako odborníka – znalce. 

Znalec musí splňovat všechny stanovené podmínky pro vykonávání znalecké činnosti. Řízení 

znalecké činnosti spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Znalci jsou pro jednotlivé obory 

jmenováni obvykle předsedy krajských soudů ve výjimečných případech ministrem 

spravedlností. Znalci jsou zapsání v seznamu znalců a tlumočníků u příslušného kraje  

a zároveň i v ústředním seznamu ministerstva spravedlností. Hlavním úkolem znalce je 

vykonávat řádný výkon znalecké činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které 

přešly úkoly státních orgánů.  

Odhadce 

Odhadní činnost upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon) v aktuálním znění. Živnost oceňování majetku spadá pod živnosti vázané. Odhadce 

provádí např. expertní, odhadní či odbornou činnost po domluvě s fyzickou či právnickou 

osobou pro různé účely. Odhadce není způsobilý provádět znalecké posudky pro řízení 

správních orgánů a v souvislosti s právními úkony občanů a organizací. Odhadcem nemůže 

být kdokoliv. Odhadce musí mít absolvovanou vysokou školu v oblasti stavebnictví, 

absolvované semestrální kurzy nebo absolvované rekvalifikační kurzy. Navíc praxi v oboru  

3 až 5 let. Dle aktuálního znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenské podnikání lze požádat 

o získání oprávnění podnikat pro následující kategorie oceňování majetku: věci movité, věci 

nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podniky.  

2.5 Administrativní a tržní oceňování nemovitostí 

„Oceňování je postup, kterým chceme zjistit hodnotu majetku v peněžních jednotkách“, jak 

definuje Bradáč (2004). Přesnost postupu a výběr metodiky je dána potřebou, podmínkami  

a účelem ocenění. V právním systému ČR můžeme rozlišovat dva základní přístupy při 

oceňování majetku a to oceňování administrativní a oceňování tržní.   
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Administrativní přístup k oceňování nemovitostí 

Administrativní oceňování můžeme rozdělit na oceňování dle: 

 Vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (dále jen 

„oceňovací vyhláška“).  

 Vyhlášky č. 419/2013 Sb. k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí 

nemovitých věcí. 

Administrativní oceňování dle oceňovací vyhlášky je založeno na přesně daných  

a definovaných postupech a krocích, které vyplývají ze zákona o oceňování majetku a z jeho 

prováděcí vyhlášky. Znalec, provádějící administrativní ocenění se musí pohybovat dle přísně 

vymezených pravidel. Jakýkoliv prostor pro individuální názor je zde přísně limitován  

a výsledná cena při dodržení pravidel by měla být jednoznačná. Zákonodárce vytváří tato 

umělá pravidla za účelem zaručení spravedlivého ocenění. Význam administrativního 

oceňování pro společnost je zřejmý. Jedná se o poměrně rychlý způsob zjištění ceny, který 

také zaručuje, že žádný subjekt nebude znevýhodněn před jiným subjektem. Zákon je 

konstruován tak, aby nedocházelo ke dvojakému výkladu a aby nedocházelo k jeho zneužití. 

Vzhledem k tomu, že význam administrativního oceňování lze spatřovat zejména v oblasti 

daňové, je tímto nástrojem zajištěna daňová spravedlnost pro všechny subjekty.
12

 

V administrativním oceňování existují i nevýhody, které je potřeba zdůraznit. I když snahou 

zákonodárce je co nejvíce přiblížit cenu administrativní, která je zjištěná dle vyhlášky  

o oceňování majetku tržním cenám, v praxi se stává, že tržní ceny se od administrativních  

i výrazně odchylují. Proto se mimo jiné provádí novelizace vyhlášky. Obvykle v pravidelných 

časových intervalech, zpravidla 1x za rok. Ovšem v rámci tohoto časového intervalu může 

dojít k takovým ekonomickým změnám ve společnosti, které mohou způsobit i výrazný 

odklon cen zjištěných od reality trhu a tržních cen.  

Administrativní oceňování dle Vyhlášky č. 419/2013 Sb. k provedení zákonného opatření 

Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí se využívá pro určení směrné hodnoty u pozemku, 

stavby a jednotky pro stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí. Zjišťování hodnoty 

určitých nemovitostí, jejich vzorce, indexy a koeficienty jsou striktně dané ve výše uvedené 

vyhlášce, podle níž finanční úřad stanovuje základ daně z nabytí nemovitých věcí. Obecně je 

toto oceňování podobné ve svých výhodách a nevýhodách jako oceňování podle oceňovací 

vyhlášky.  

                                                             
12 SLAVATA, David. Oceňování nemovitostí A. VŠB-TU Ostrava. 2005. Str. 23. 
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Tržní oceňování  

Význam administrativního oceňování z historického hlediska ustupuje ve prospěch tržního 

oceňování. Stále více subjektů, jak veřejných tak i soukromých, se začíná rozhodovat nikoliv 

podle administrativních cen, ale podle tržních cen majetku, který odráží reálněji situaci na 

trhu. Tržní oceňování je ve své podstatě systematický a tvůrčí proces, který spočívá zejména 

v hledání cenotvorných argumentů, v jejich analýze a následném vážení všech vlivů, které na 

hodnotu věcí působí. V tržním oceňování neexistují předem daná pravidla ani postupy pro 

ocenění. Jejich volba závisí na odbornosti a vlastní zodpovědnosti odhadce. Odhadce provádí 

tržní ocenění na základě souboru vědecky uznávaných metod. Výběr metody závisí pouze na 

odhadci.
13

  

V praxi se setkáváme s tržním oceňováním v celé řadě oblastí. Jedná se například  

o problematiku hypotéčního úvěrování, soudních řízení, prodejů majetku a dalších oblastí 

běžného života. Na tržní ceny nemovitostí má vliv celá řada faktorů. Základní vlivy lze 

rozdělit na vnější a vnitřní faktory. 

Mezi vnější faktory můžeme zařadit:
14

 

 Politicko-správní – hospodářská politika státu, územní plánování, bezpečnost  

a ochrana, životní prostředí.  Spadá sem i jistota ve vymahatelnost práva, rychlost 

správního řízení atd. 

 Ekonomický stimul – zaměstnanost, příjmy, kupní síla, úroveň stavebních 

technologií, vývoj inflace. Vyšší cena bude v těch oblastech, kde je ekonomická 

stabilita. 

 Sociálně demografický stimul – populační vývoj, vzdělanost, standard bydlení, 

sociální politika státu, životní styl.  

 Fyzikální – jsou to všechny ostatní položky. Způsob využití, rozloha, zastavěná 

plocha, morální a technická zastaralost atd. 

Mezi vnitřní faktory řadíme: 

 Očekávání-  vychází z myšlenky, že cena je formována budoucími výnosy  

a výhodami a uspokojením majetek vlastnit a využívat ho ve svůj prospěch. Vždy 

                                                             
13

 SLAVATA, David. Oceňování nemovitostí A. VŠB-TU Ostrava. 2005. Str. 23. 
14 HÜTTER, David. Základy oceňování nemovitostí. 2. dopl. Brno. Vysoká škola realitní - Institut Franka 

Dysona. 2010. ISBN 978-80-904261-5-3. Str. 42. 
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je zaměřeno na budoucnost. Majetek musí mít užitnou hodnotu i v budoucnu. 

V případě očekávání roste cena.  

 Nabídka a poptávka – nabídka je reprezentována počtem a typem nemovitostí 

určených k prodeji v daném segmentu trhu a v daném časovém období.  

 Konkurence – mezi nabízejícími a poptávajícími vzniká soutěž o nejvýhodnější 

nákup a prodej. Nabídka většinou inklinuje k zdůraznění vynaložených nákladů, 

poptávková strana zdůrazňuje výnos. Konkurence poptávky tlačí ceny nahoru. 

Konkurence nabídky tlačí ceny směrem dolů. 

 Optimální využití majetku – používá se u nezastavěných pozemků. Je tam 

mnoho možností jak jej využít. Mnohdy je spekulanti jen drží a vyčkávají, kdy 

mohou výhodně prodat. 

Výše uvedené faktory lze dále specifikovat podle jednotlivých segmentů trhu s nemovitým 

majetkem.  

V případě pozemků jsou to následující vlivy: poloha v obci, velikost a význam obce, územní 

plán obce, intenzita využití pozemku, dále pak jak je pozemek využit a co se na pozemku 

nachází (rekreační stavby, zemědělská stavba, obchodní dům, parkoviště), doprava (jaké jsou 

možnosti dopravy, jízdní časy, intenzita dopravy, docházka na zastávku, obytný sektor 

(zkoumá pozemek z hlediska možnosti bydlení, popřípadě ubytování ve stavbě na něm 

umístěné), řemesla, průmysl obchod (zkoumá se pozemek z hlediska jeho průmyslového nebo 

obchodního využití), ostatními faktory jsou např.: využití v budoucnu, rohové parcely pro 

obchodní účely, pozemky se stavební uzávěrou, hygienická uzávěra atd.  

V případě staveb to jsou: trh nemovitostí (poptávka ve srovnání s nabídkou), orientace ke 

světovým stranám, konfigurace terénu, vzdálenost od centra obce (samota, centrum), 

převládající zástavba (výroba, sousedství dálnic, silnic atd.), inženýrské sítě, doprava, obchod 

a služby, dostupnost zdravotních služeb, úřady, obyvatelstvo (konfliktní skupiny, vyšší 

vrstvy), vzhled domu, typ stavby (rohový dům, řadový dům). Negativními faktory jsou  

např.: hluk, průmyslová zařízení, zastínění. 

Všechny vlivy je třeba analyzovat a hodnotit s přihlédnutím k účelu oceňování.  

2.6 Metody oceňování 

Principy na kterých jsou postaveny, základní tři metody oceňování majetku, vycházejí 

z charakteristických vlastností věcí, které jsou definovány zejména souborem vlastnických 
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práv a fyzických vlastností. Tyto hlavní dva charakteristické rysy jsou využívány při procesu 

oceňování.  

Mezi základní tři přístupy k tržnímu ocenění patří
15

 (viz Tab. č. 2.2): 

 přístup na bázi porovnání => Porovnávací metoda, 

 přístup na bázi vynaložených nákladů => Nákladová metoda, 

 přístup na bázi očekávaných výnosů => Výnosová metoda. 

Tab. č. 2.2 Role jednotlivých metod oceňování 

Čas minulost současnost budoucnost 

Přístup nákladový porovnávací výnosový 

Hodnota 

reprezentuje 

náklady na pořízení 

nemovitostí 

v minulosti 

aktuální prodejní 

ceny obdobných 

nemovitostí 

očekávaný výnos 

z nemovitostí 

Výstup  Věcná hodnota Porovnávací hodnota Výnosová hodnota 

TRŽNÍ HODNOTA 

Zdroj: SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Oceňování nemovitostí. ČVUT. Praha. 2008. Str. 20. 

Na základě filozofických přístupů byly vyvinuty metody, které se snaží s větší či menší 

přesností určit hodnotu oceňovaných věcí. Vzhledem k tomu, že v tržním oceňování nejsou 

určeny přesné dané postupy, může odhadce, pokud to uzná za vhodné a žádoucí kombinovat 

tyto metody a přiřazovat každé ze zvolených technik jinou váhu. 

2.6.1 Porovnávací metoda 

Porovnávací metoda je založena na srovnání hodnoty oceňované věci s cenami již 

realizovaných obchodů věcí, které se vyznačují stejnou kombinací vlastnických práv  

a fyzických vlastností. Porovnávací metoda patří mezi nejčastěji používanou metodou. 

Přesnost výsledné hodnoty zjištěné porovnáním je závislá také na časovém intervalu, v rámci 

kterého provádíme srovnání. Je samozřejmé, že ceny se časem mění vlivem celé řadě 

okolností. Nejpřesnějšího výsledku se dosáhne, bude-li srovnávaná oceňovaná věc s cenami 

stejných věcí, které byly dosaženy v rámci standardně realizovaných obchodů v jednom 

okamžiku. Této definice je ale prakticky těžké vyhovět. Proto se vychází z cen, které byly 

                                                             
15 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Oceňování nemovitostí. České vysoké učení v technické v Praze. 

2008. ISBN 978-80-01-04032-4. Str. 20. 
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dosaženy v historicky co nejbližším časovém období. U nemovitého majetku je to zpravidla 

srovnání s dosaženými cenami za poslední rok. 

V podstatě podvědomě je tato metoda používána každým, kdo vstupuje do postavení 

prodávajícího nebo kupujícího. Nejlépe použitelná a zároveň i nejpřesnější je tato metoda  

u věcí movitých, které se vyznačují svou homogenností. Naopak o něco problematičtější je 

v případě ocenění nemovitého majetku, který je výrazně heterogenním neboli různorodým 

statkem. Srovnávací metoda je rychlým a efektivním nástrojem pro vyhodnocování 

individuálního spotřebitelského chování. V odborné literatuře je oceňování porovnávací 

metodou klíčové pro správné stanovení tržní hodnoty a hovoří se o ní, že patří mezi 

nejspolehlivější a nejobjektivnější nástroj určení tržní hodnoty. 

V praxi má své využití zejména u těch typů věcí, které jsou poměrně často a ve velkých 

objemech obchodovány. Tento předpoklad splňují zejména věci movité. V případě 

nemovitostí se porovnávací metodou nejčastěji oceňují byty a nebytové prostory, garáže, 

rodinné domy, stavební pozemky atd. Způsobovat potíže může zohlednění různých tržních 

vlastností u heterogenního statku.  

Základní princip porovnávací metody lze vyjádřit následujícím matematickým zápisem 

   
 

 
  ∑                                                                (2.1) 

kde, 

PH ...... porovnávací hodnota  

RTC ... realizovaná cena obchodu pro n-tý statek 

n  ........ počet věcí, které disponují stejnými vlastnostmi jako věc oceňována 

Ka ....... koeficient porovnání vyjadřující a-tou vlastnost věci 

2.6.2 Výnosová metoda  

Výnosová metoda se používá u těch typů nemovitostí, které jsou zejména určeny k pronájmu. 

Jedná se zde především o bytové domy, administrativní budovy, budovy určené 

k provozování služeb, objekty pro lehký průmysl, garáže a objekty pro rekreaci. Výnosová 

metoda se nemusí používat pouze u nemovitých věcí. Lze ji aplikovat i na věci movité, které 

jsou určeny k pronájmu. Jedná se například o automobily, stavební nářadí, sportovní náčiní 
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atd. Na rozdíl od nemovitostí však životnost většiny movitých věcí bývá nižší. Proto i s tímto 

časovým faktorem musí odhadce počítat při ocenění věci výnosovou metodou. 

Uvedené typy věcí jsou nejčastěji pronajímány buď krátkodobě, nebo dlouhodobě. Nájemce, 

který využívá například prostory v budovách a sepisuje nájemní smlouvu, ze které vyplývá 

také výše nájmu a doba po kterou nájemní vztah platí. Proto nájemní smlouva patří mezi 

základní dokumenty, podle kterých odhadce provádí ocenění věci výnosovou metodou. Je 

také zřejmé, že jistota placení nájemného v budoucnu není vždy stoprocentní. Mezi výší 

nájemného a jistotou (resp. nejistotou) jeho úhrady nájemcem je vždy přímá úměrnost. Je tedy 

nutné zhodnotit i kvalitu nájemce a potažmo i nájemní smlouvy a vyvodit rizika, které z toho 

vyplývají. Neznamená to tedy, že pokud je na danou věc uzavřena nájemní smlouva na 

abnormálně vysokou částku, která není nájemcem placena, že tím pádem je při dané míře 

kapitalizace ve srovnání s obdobnými věcmi hodnota nejvyšší. 

Základní princip výpočtu výnosové hodnoty věci je dán vztahem: 

    
   

 
  

(        )

 
                                              (2.2) 

kde, 

VH ..... výnosová hodnota  

ČVR ... čistý roční výnos z pronájmu 

R ........ míra kapitalizace 

HRV ... hrubý roční výnos 

R Ná ... roční náklady 

Výnosová metoda je založena na příjmu z dané věci, o které víme, že bude minimálně po 

určitou dobu zajištěn i do budoucna. Výnosová metoda je použitelná zejména u toho majetku, 

který je primárně určen ke generování nějakých příjmů. Výnosovou metodu oceňování 

majetku mají v oblibě i investoři, v jejichž zájmu je, aby investovaný kapitál zaručoval co 

možná největší výnos. Výnosová hodnota se vypočítává z předpokládaných budoucích 

příjmů, které jsou přepočteny na současnou hodnotu. 

Míra kapitalizace (úrok) je cenou za zapůjčení kapitálu. Vyjadřuje se buď v procentech, 

nebo v setinné podobě. Míra kapitalizace je velice citlivou položkou při výpočtech výnosové 

hodnoty. Podstatný vliv na výši míry kapitalizace má riziko dané investice. Mezi mírou rizika 

a mírou výnosu existuje tak přímý vztah. To znamená, že čím vyšší je výnos z dané investice, 
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tím je také vyšší riziko možné ztráty vložených prostředků. V zásadě platí, že nejjistější 

investice jsou v bankovních institucích. Momentálně je míra zhodnocení vkladů na úrovni 

mezi  3,25%  ročně. Investice do nemovitostí patří k jedněm z nejjistějších.  

2.6.3 Nákladová metoda 

Tato metoda vychází zejména z fyzických a technických vlastností věcí. Ve svém konečném 

důsledku poskytuje informaci, kolik by stála výroba dané věci v okamžiku ocenění. Jinak také 

vychází z vynaložených nákladů. V podstatě odpovídá na otázku, jaká je cena materiálu  

a práce použitých k sestavení dané věci. Nákladová metoda je využívána zejména v těch 

případech, kdy nelze objektivně použít pro stanovení hodnoty věci metody výnosové ani 

porovnávací. Nákladová metoda byla využívána při oceňování budov jako hlavní metoda před 

rokem 1989. Bylo to logické i z toho úhlu pohledu, že před rokem 1989 neexistoval prakticky 

žádný trh s nemovitým majetkem. Oficiálně nebylo možno použít jak výnosovou metodu, tak 

ani porovnávací metodu pro ocenění. Ocenění nákladovým způsobem vycházelo z cen 

stavebního materiálu, což ovšem byly ceny státem regulované. Vzhledem k tomu i konečný 

výsledek byl vlastně odrazem cen administrativně stanovených a ani zdaleka neodpovídal 

cenám, za které se nemovitý majetek realizoval na černém trhu.
16 

Nákladová metoda se používá zejména při oceňování staveb, u kterých se nepředpokládá 

přímý ekonomický efekt. Jedná se o nemovitosti, které nejsou běžně obchodovány na trhu, 

jsou to například budovy škol, nemocnic, církevní stavby, inženýrské stavby atd. Dále se 

požívá při ocenění budov rozestavěných, nadměrně opotřebených nebo zcela nových. Své 

využití má pak zejména v pojišťovnictví. 

Kromě samotných nákladů na pořízení zde hraje důležitou roli opotřebení. Při odpočtu 

opotřebení se konečná hodnota může velmi přiblížit skutečným tržním cenám, za které jsou 

věci obchodovány při standardních tržních podmínkách. 

Základní princip výpočtu věcné hodnoty je dán vztahem: 

                                                              (2.3) 

kde, 

VěH .... věcná hodnota  

RC ...... reprodukční cena 

                                                             
16 SLAVATA, David. Oceňování nemovitostí A. VŠB-TU. Ostrava. 2005. Str. 30. 
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OP ...... opotřebení věci 

Vlivem času popřípadě jiným vlivem dochází ke znehodnocování nemovitostí. Opotřebování 

může být morální neboli technické nebo např. vandalismus. 

Porovnávací, výnosová a nákladová metoda patří mezi hlavní metody oceňovaní nemovitostí. 

Každá metoda však obsahuje několik podskupin metod, které jsou více zaměřené na určité 

oblasti oceňování a každá má svou výhodu i nevýhodu, jednoduchost či složitost nebo 

přesnost.   
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3 Dotační programy v lesnictví 

Třetí kapitola se zabývá dotačními programy v lesnictví. Je zaměřena na jednotlivé subjekty, 

z kterých dotace plynou ke svým příjemcům. Kapitola popisuje dotační programy v každé 

z nich. Jsou to dotace z Evropské unie, státu, krajů a obcí.  

Lesem se dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, rozumí lesní porosty s jejich prostředím  

a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Funkcemi lesa jsou, namysli přínosy, které jsou 

podmíněny existencí lesa. Tyto funkce členíme na produkční a mimoprodukční
17

.  

Některé funkce lesa jsou realizovány na základě objednávky člověka (produkční funkce), jiné 

existují bez ohledu na jeho potřeby, působí na své okolí samotnou existencí lesa 

(mimoprodukční funkce). Mezi produkční funkce nepatří jen produkce dřeva, ale například  

i možnost sběru lesních plodů. Mezi mimoprodukční funkce patří vodoochranná, klimatická, 

půdoochranná, zdravotní a hygienická nebo rekreační funkce
18

. 

Dotační programy v lesnictví můžeme v České republice rozdělit do čtyř úrovní: 

1. Dotační programy z Evropské Unie, 

2. Dotační programy od státu, 

3. Dotační programy krajů, 

4. Dotační programy obcí. 

3.1 Dotační program v lesnictví z Evropské Unie 

Největší část dotačních příspěvků na lesnictví proudí z Evropské unie. Základním nástrojem 

pro získávání podpory poskytované Evropskou unií je Program rozvoje venkova ČR  

2007-2013 (v současné době také Program rozvoje venkova ČR 2014-2020). Finanční 

prostředky jsou poskytovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EAFRD). V České republice je hlavním řídícím orgánem v této oblasti Ministerstvo 

zemědělství ČR a zprostředkujícím subjektem dotačních příspěvků je Státní zemědělský 

intervenční fond.  

                                                             
17 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů. §2, odst. 1, písmeno a, b. 
18 LESY ČR. Funkce lesa. [online]. [cit. 2014-01-24]. Dostupné na webových stránkách: 

http://www.lesycr.cz/volny-cas-v-lese/naucne-stezky/Documents/A1_cedule_funkce_lesa.pdf. 
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3.1.1 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 

Za období 2007-2013 měl ve svých čtyřech osách vymezené pět opatření týkajících se 

lesnictví – Investice do lesů, Zalesňování zemědělské půdy, Platby v rámci Natura 2000 

v lesích, Lesnicko-environmentální platby, Kalamity a podpora funkcí lesů. 

Investice do lesů 

Investice do lesů je opatření, které se zaměřuje na strategický cíl zlepšení 

konkurenceschopnosti lesnictví. Především se zabývá podporou rozvoje dynamického 

podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, na restrukturalizaci lesnického 

sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí. Toto opatření můžeme dále rozdělit na tři 

části:   

 Dotace na lesnickou techniku,  

 Dotace na technické vymezení provozoven,  

 Dotace na lesnickou infrastruktura.  

Dotace na lesnickou techniku 

Z programu lze čerpat dotace na lesní techniku - nákup nových strojů a zařízení využitelných 

v lesním hospodářství na
19

: 

 pěstební, těžební a běžnou hospodářskou činnost, 

 budování a údržbu lesních cest, stezek, meliorací, hrazení bystřin, vodních nádrží 

aj., 

 prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi, 

 výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů. 

Příjemcem dotace je fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec 

nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich 

sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 

Tento druh dotace je přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám. Maximální 

výše poskytnuté dotace činí 50% výdajů, ze kterých je dotace stanovena.  Minimální výdaje, 

ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000,- Kč na projekt. Příspěvek EU činí 75 % 

veřejných zdrojů a příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.  

                                                             
19 DOTACE PRO LESY. Dotace na lesnickou techniku. Dostupné z: http://www.dotaceprolesy.cz/dotace-na-

techniku.html. 
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Z programu lesnická technika jsou nejčastěji realizované projekty, jako jsou např. např. 

dotace na nákup motorové pily nebo křovinořezu; dotace na traktor; dotace na vyvážecí 

soupravu, odvozní soupravu; na nákup štěpkovacího zařízení, mulčovacích strojů, fréz, pluhů, 

štípačky na dřevo; dotace na pořízení lesní lanovky, lesnických navijáků, zalesňovacích  nebo 

školkovacích strojů, podřezávačů a vyorávačů sazenic; na nákup čelních nakladačů, návěsů, 

přívěsů, vleků a dalších strojů a zařízení (v jednom projektu lze nakombinovat nákup více 

strojů a zařízení). 

Dotace na technické vymezení provozoven 

Toto opatření se zaměřuje na pořízení a modernizace technologií umožňující zpracování 

lesnických produktů a využití zůstatkové biomasy z lesní nebo dřevařské výroby pro 

energetické a jiné účely. Dále na vybudování nebo modernizaci malokapacitních venkovských 

provozů, které budou moci produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty.  

Příjemcem dotace jsou fyzické a právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím 

s tímto odvětvím, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie tzv. mikropodniků  

(tj. podniky, které mají méně než 10 zaměstnanců a jejich roční obrat je nižší než 2 mil. €). 

Druh dotace je přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou 

činnost. Maximální výše poskytnuté dotace činí 50% výdajů, ze kterých je dotace stanovena. 

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000,- Kč na projekt. Příspěvek  

z EU činí 75 % veřejných zdrojů a příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.  

Dotace na lesnickou infrastruktura 

Lesnická infrastruktura je opatření, které se zaměřuje na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci 

a celkové opravy lesních cest a s nimi souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní 

režim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení 

sloužících lesnímu hospodářství.  

Příjemcem dotace je fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec 

nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich 

sdružení s právní subjektivitou nebo ve vlastnictví obcí či jejich svazků.  

Druhem dotace je přímá nenávratná dotace právnickým a fyzických osobám. Maximální výše 

dotace je ve výši 100% výdajů, ze kterých se dotace stanovuje. Minimální výdaje, ze kterých 

je dotace stanovena, jsou ve výši 10 000,- Kč na projekt. Maximální výdaje, ze kterých je 
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dotace stanovena, jsou ve výši 6 000 000,- Kč na projekt. Příspěvek EU činí 75% veřejných 

zdrojů. Příspěvek ČR činí 25% veřejných zdrojů.  

Zalesňování zemědělské půdy  

Program slouží pro podporu těchto činností: 

 první zalesnění zemědělské půdy – finanční příspěvek je poskytován na první 

založení lesního porostu na zemědělské půdě, následnou péči o založený porost po 

dobu 5 let a na náhradu za ukončení zemědělské činnosti na zalesnění 

zemědělském pozemku po dobu 15 let. Podpora je určena vlastníkovi nebo 

nájemci pozemku, který se bude zalesňovat. 

 zlepšování druhové skladby lesních porostů – finanční podpora se poskytuje na 

posílení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin, a to jako kompenzace 

újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů. Podpora se poskytuje 

každoročně po dobu 20 let. Je určena fyzickým či právnickým osobám včetně obcí 

a školní statků hospodařící v lesích soukromých osob
20

.  

Rok 2013 byl posledním rokem, kdy lze tuto dotaci čerpat. 

Platby v rámci Natury 2000 v lesích 

Tento program je určen pro kompenzaci újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů. 

Podporuje se zachování hospodářských souborů s vysokou biodiverzitou při vypracování 

nového lesního hospodářského plánu. Podporuje se zachování hospodářských souborů těchto 

porostních typů: jedlový, dubový, bukový, ostatní listnatý, topolový, nízký les (pařeziny). 

Výše dotace se poskytuje ve výši 60 € na 1 hektar porostní skupiny ročně. Žadatelem dotace 

může být soukromý vlastník lesního pozemku.  

Lesnickoenvironmentální platby 

Dotace na lesnicko-environmentální opatření se poskytne na zlepšování druhové skladby 

lesních porostů ve formě částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití 

lesů po dobu 20 let. Sazba dotace na titul zlepšování druhové skladby se určí podle třídy 

navýšeného podílu meliorační a zpevňující dřeviny porostní skupiny a podle skutečnosti, zda 

se porostní skupina nachází v oblastech Natura 2000 popř. zvláště chráněných územích nebo 

                                                             
20 DOTACE PRO LESY. Zalesňování. Dostupné z: http://www.dotaceprolesy.cz/zalesnovani.html. 
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v ostatních lesních porostech. Sazba je uvedena v € na 1 hektar porostní skupiny na lesním 

pozemku za kalendářní rok. Rok 2013 byl posledním rokem, kdy lze tuto dotaci čerpat
21

.  

Kalamity a podpora funkcí lesů 

Program je zaměřen na podporu obnovy lesa po kalamitách a s tím souvisejících činností 

(např. mimořádná opatření při kalamitách, odstraňování poškozených lesních porostů po 

kalamitách určených k rekonstrukci do 40 let věku, umělá obnova síjí nebo sadbou na 

plochách po kalamitních těžbách, odstranění škod způsobených povodněmi) a na podporu 

preventivního opatření v lesích proti kalamitám (preventivní ochranná opatření proti zamezení 

kalamitních škod v lesích, preventivní protipovodňová opatření).  

Příjemce dotace je vlastník nebo nájemce lesního pozemku či sdružení s právní subjektivitou. 

Výše dotace se poskytuje ve výši až 100% z celkových nákladů. 

3.1.2 Program rozvoje venkova 2014-2020 

Obecné cíle podpory pro rozvoj venkova na období 2014–2020 jsou podrobněji vyjádřeny 

prostřednictvím šesti priorit, které platí pro celou EU. Každé opatření z nabídky nařízení  

k rozvoji venkova může přispívat k cílům několika priorit. Jde o tyto priority
22

: 

 Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 

oblastech, 

 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech 

druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských 

technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 

 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik 

v zemědělství, 

 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím, 

 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou 

ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči 

klimatu, 

                                                             
21 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Lesnickoenvironmentální platby. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/file/219442/metodika_LEO_web_2013.pdf. 
22 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Základní informace. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-

informace/. 
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 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve 

venkovských oblastech. 

3.2 Dotační programy od státu, krajů a obcí 

Stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství a jiných ministerstev v oblasti lesnictví 

(Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany) poskytuje každoročně finanční 

příspěvky na hospodaření v lesích. Dotační příspěvky jsou poskytovány fyzickým  

a právnickým osobám, kteří jsou vlastníci lesa nebo osobou, na kterou se vztahují práva  

a povinnosti vlastníka lesa za podmínky, že lesní pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo 

kraje. V letošním roce jsou na základě Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků 

na hospodaření v lesích 2013 a způsobu jejich využití poskytovány příspěvky
23

: 

 A - obnova lesů poškozených imisemi, 

 B - obnova, zajištění a výchova lesních porostů, 

 C - sdružování vlastníků lesů malých výměr, 

 D - ekologické a k přírodě šetrné technologie, 

 E - neobsazeno (dříve zajištění mimoprodukčních funkcí), 

 F - neobsazeno (dříve hrazení bystřin), 

 G - vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, 

 H - vyhotovení LHP v digitální formě, 

 I - ostatní hospodaření v lesích, 

 J - neobsazeno (dříve 2012 programy spolufinancované fondy ES), 

 K - chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců. 

Většina těchto činností je podporována z rozpočtů jednotlivých krajů. Jaké tituly a za jakých 

podmínek finanční příspěvky poskytnout, o tom rozhodují samotné krajské úřady. Taktéž 

vydávají každoročně svá pravidla pro poskytování těchto finančních prostředků na 

hospodaření v lesích. Nejčastěji se kraje zaměřují na podporu na obnovu, zajištění a výchovu 

lesních porostů a na ekologické a k přírodě šetrné technologie (část B a D). Lesním 

pozemkům nacházejícím se na území národních parků se vyplácí příspěvky prostřednictvím 

Ministerstva životního prostředí ČR a vojenským lesům vyplácí příspěvky Ministerstvo 

obrany ČR. 

                                                             
23 SILVARIUM. Dotace do LH v krajích – ohrožený druh? Dostupné z: http://www.silvarium.cz/zpravy-z-

lesnictvi/prispevek-na-hospodareni-v-lesich-v-ramci-kraju-ohrozeny-druh. 
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A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi 

Příspěvek se poskytuje na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí, umělou obnovu sadbou 

(první nebo opakovaná), k ochraně mladých lesních porostů, k ochraně nových oplocenek 

(minimální výška 160 cm), na zlepšení kvality lesní půdy např. hnojením. Příspěvek se 

neposkytuje na činnost, které jsou prováděné v důsledku obnovy po kalamitě. 

Příjemce dotace je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti 

vlastníka lesa.  

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů 

Pro tento příspěvek jsou vybrány dva názorné příklady ve dvou krajích České republiky 

(Moravskoslezský a Jihomoravský kraj), kde tento příspěvek poskytují žadatelům. 

V Moravskoslezském kraji v roce 2013 byl vyhlášen dotační program „Poskytování 

příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“  

Hlavními cíli tohoto programu jsou zvyšování biodiverzity lesních ekosystémů na území 

Moravskoslezského kraje, zvyšování stability porostů a snižování jejich náchylnosti 

k biotickým a abiotickým činitelům způsobujícím poškození lesa. Příjemcem příspěvku může 

být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.  

Dle tohoto dotačního programu se poskytují účelové neinvestiční dotace na přirozenou 

obnovu, umělou obnovu sadbou – první, zajištění nebo výchovu lesních porostů provedenou 

v roce 2013
24

. 

Tab. č. 3.1 Dotační tituly a sazby příspěvků 

Číslo 

řádku 
Předmět příspěvku 

Technické 

jednotky 
Sazba 

1. 

Přirozená obnova lesních porostů 

A - základní dřeviny 

B - meliorační a zpevňující dřeviny 

  

Kč/ha 

Kč/ha 

  

8 000 

15 000 

2. 
Umělá obnova lesních porostů sadbou – první 

A - meliorační a zpevňující dřeviny 

  

Kč/sazenici 

  

9 

3. 
Zajištění lesních porostů 

A - meliorační a zpevňující dřeviny 

  

Kč/ha 

  

25 000 

4. 

Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku 

A - prořezávka 

B - předmýtní úmyslná těžba 

  

Kč/ha 

Kč/ha 

  

4 000 

3 200 
Zdroj: Moravskoslezký kraj – krajský úřad. Vyhlášené dotační programy.  

                                                             
24 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Podmínky dotačního programu poskytování příspěvku na podporu 

hospodaření v lesích v MSK pro rok 2013. Dostupné z: http://verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podminky-dotacniho-programu-poskytovani-prispevku-na-podporu-

hospodareni-v-lesich-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2013-29840/. 
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Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických 

jednotek, například hektar, počet sazenic. V předmětu příspěvku a jeho výši jsou zohledněny 

i nezbytné práce související s realizací předmětu příspěvku.  

V Jihomoravském kraji byl vyhlášen v roce 2012 dotační program „Pravidla pro 

poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji  

2013-2019“. Cílem programu je podpořit zlepšení stavu lesů, udržitelné hospodaření v lesích  

a zachování biologické rozmanitosti. Objem finančních prostředků vyčleněných na tento 

program je 20 mil. Kč. Minimální výše uznané podpory je ve výši 1000 Kč a maximální výše 

je ve výši 5 mil. Kč pro jednoho žadatele na jeden rok. Podpora se poskytuje na obnovu, 

zajištění a výchovu lesních porostů.  

Předmět podpory  

 obnova a zajištění lesních porostů:  

o přirozená obnova a umělá obnova síjí (a),  

o umělá obnova sadbou první (b),  

o zajištění lesních porostů1 v zákonné lhůtě2 (d),  

 výchova lesních porostů:  

o výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní 

úmyslná těžba) (f),  

o zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění 

lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních  

a zpevňujících dřevin 50% a vyšším (g).
25

  

Kritéria podpory:  

 skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,  

 zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),  

 zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných 

oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),  

 zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)
26

.  

                                                             
25 DOTAČNÍ PORTÁL KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Pravidla pro poskytování 

finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019. Dostupné z: http://dotace.kr-

jihomoravsky.cz/Uploads/2585-7-pravidla_lesy_2013-2019pdf.aspx. 
26

 DOTAČNÍ PORTÁL KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Pravidla pro poskytování 

finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019. Dostupné z: http://dotace.kr-

jihomoravsky.cz/Uploads/2585-7-pravidla_lesy_2013-2019pdf.aspx. 
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Jednotlivé sazby podpory naleznete v příloze č. 1. Podpora poskytující se na obnovu, zajištění 

a výchovu lesních porostů - Sazba podpory. Výše podpory se stanoví součinem sazby  

a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic). 

Obce získávají většinou dotace z krajů na oblast lesnictví. Tyto získané dotace mohou dále 

vypisovat formou dotačních programů pro vlastníky lesů v dané obci. 

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr 

Příspěvek je poskytován na úhradu nákladů na správu sdruženého lesního majetku o velikosti 

od 150 do 500 hektarů, nad 500 do 1000 hektarů a o velikosti nad 1000 hektarů. Výše 

příspěvku se vypočte součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků  

k 1. lednu 2013.  

Tab. č. 3.2 Sazba příspěvku na sdružování vlastníků lesů malých výměr 

Čís. 

řád. 

Velikost 

sdruženého 

majetku v 

hektarech 

Technické 

jednotky 
Indikace 

Výměra jednotlivých sdružujících se 

vlastníků 

do 5ha do 50 ha 
do 150 

ha 

do 300 

ha 

A B C D 

1. 
od 150 do 

500 
Kč/ha C a 1 300 150 100 - 

2. 
nad 500 a 

do 1000 
Kč/ha C b 1 350 200 150 50 

3. nad 1000 Kč/ha C c 1 400 250 200 100 

Zdroj: Příloha č. 9 zákona č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu na rok 2013. 

Hlavními podmínkami pro přiznání příspěvku je sdružení minimálně 5 vlastníků lesa, 

minimální výměra sdruženého majetku je 150 hektarů, členy sdružení jsou pouze vlastníci 

lesa a sdružené pozemky musí mít jednoho odborného lesního hospodáře.  

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 

Předmětem příspěvku je vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou nebo koněm v lesním 

porostu, přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po 

zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun a likvidace klestu štěpkováním nebo 

drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty.  

V tabulce 3.3 jsou vymezené sazby příspěvku pro určité druhy lesů. Výše tohoto příspěvku se 

stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených jednotek (m
3
, ha). 
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Tab. č. 3.3 Sazby příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie 

Čís. 

řád. 

Předmět 

příspěvku 

Technické 

jednotky 
Indikace 

Lesy 

ochranné zvl. určení hospodářské 

O U H 

1. 

Vyklizování 

nebo 

přibližování 

dříví lanovkou 

Kč/m
3
 D a 1 80 80 50 

2. 

Vyklizování 

nebo 

přibližování 

dříví koněm 

Kč/m
3
 D b 1 30 30 20 

3. 

Přibližování 

dříví strojem 

bez vlečení po 

zemi 

Kč/m
3
 D c 1 30 30 20 

4. 

Likvidace 

klestu 

štěpkováním 

nebo drcením 

Kč/ha D d 1 12000 12000 12000 

Zdroj: Příloha č. 9 zákona č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu na rok 2013. 

Část E. a F. není v současnosti obsazena příspěvky.  

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 

Příspěvek je poskytován sazbou na následující činnosti
27

: 

 zlepšování životního prostředí zvěře, 

 podpora ohrožených druhů zvěře, 

 oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý 

jelen), 

 použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům, 

 veterinárně léčebné akce v chovech zvěře. 

Žadatelem příspěvku je uživatel honitby. Výše sazby příspěvku jsou vymezené v příloze  

č. 2 Sazby příspěvku na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření.  

H. Příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu 

Tento příspěvek je poskytován vlastníků lesa na zpracování lesního hospodářského plánu. 

Příspěvek je omezen rozsahem zpracování plánu v digitální podobě, který je v souladu 

                                                             
27 Zákon č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky, příloha č. 9. 
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s platným informačním standardem lesního hospodářství (ISLH). Výše příspěvku jsou 

skutečně vynaložené přímé náklady (max. do výše 300Kč/ 1 ha).  

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích  

Příspěvek je poskytován na náklady související se zpracováním odborných posudků jako 

podkladů pro vyhlašování genových základen a náklady, které souvisejí se zakládáním  

a obhospodařováním semenných sadů. Výše příspěvku je ve výši do 80% skutečně 

vynaložených přímých nákladů v příslušném roce v souladu se schválenou kalkulací. 

Podmínkou pro přiznání tohoto příspěvku je hospodárné využití prostředků tzn. realizace za 

ceny vzešlé z výsledku zadávacího řízení. Žadatelem příspěvku je vlastník lesa nebo osoba, na 

kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. 

J. neobsazeno 

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců 

Žadatelem příspěvku je majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce. 

Poskytuje s v případě úspěšně vykonané zkoušky psa z výkonu v roce podání žádosti  

o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek, a v případě úspěšného odchovu 

loveckého dravce (§44 zákona č.449/2001 Sb.), který je vyveden z umělého chovu např. 

jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní. Výše příspěvku se stanoví součinem 

sazby a počtu technických jednotek. Příspěvek se poskytuje za vykonanou zkoušku psa za 

každý jednotlivý výkon pouze jedenkrát za život psa.  
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4 Ocenění vybraného lesního porostu 

Tato kapitola se zabývá samotným oceňováním lesního pozemku. Nejprve je popsán 

oceňovaný pozemek a následně je oceněn administrativní i tržní metodou oceňování.  

U administrativní metody jsou použity dva výpočty dle oceňovací vyhlášky a podle vyhlášky  

č. 419/2013 Sb. k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. 

Tržní cena je vypočtena pomocí metody porovnávací a výnosové.  

4.1 Lesní pozemek  

Lesní pozemek, který bude v následující části oceněn, se nachází v malebné obci v Beskydech 

jménem Ostravice, v katastrálním území Staré Hamry 2. Obec Ostravice leží 15,5 km 

jihovýchodně od okresního města Frýdek – Místek. Počet obyvatel k 1. 1.2013 je 2 396 

obyvatel. Obec je především známá turistikou, rekreací a jiným sportovním vyžitím. 

Ostravice patří mezi žádané obce k bydlení či stavění rodinných domů.  

Les je ve výpisu z katastru nemovitostí vymezen jako lesní pozemek určený k plnění funkcí 

lesa a jeho parcelní číslo je 54/10. Parcela nemá evidované BPEJ (bonitovaná půdně 

ekologická jednotka). Výměra parcely činí 8251 m
2
. Vlastníci lesního pozemku jsou 

Mohelník Václav a Mohelníková Jana. Každý z nich vlastní ½ podílů.  

Pozemek je orientován na západní světovou stranu. Převažuje v něm listnatá kmenovina 

vyrůstající na zvlněném krátkém svahu.  

Tab. č. 4.1 Charakteristika lesního porostu 

Dřevina 

Zastoupení Výměra Tloušťka Výška 
Bonita 

abs. 
Bonita rel. 

v % v m
2
 v cm v m 

Buk  99 8168,49 39 29 30 2 

Jedle  1 82,51 37 25 26 3 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Lesní hospodářské osnovy. 

Les je z 99% zastoupen dřevinou buk s průměrnou výškou stromu 29 m a 1% dřevinou jedle 

s průměrnou výškou stromu 25 m. V současné době je les starý 107 let.  Doba obmytí, tzv. 

střední věk, ve kterém se předpokládá obnovní těžba v pasečně upravovaném hospodářském 

lese, je stanovena na 120 let. Laicky řečeno je to průměrný věk, kterého by se stromy měly 

dožít a stanovuje jej lesní hospodář.  
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Více informací o charakteristice lesa je k nalezení v Lesní hospodářské osnově za období  

1. 1. 2005 – 31. 12. 2014, která se nachází v příloze č. 3 Lesní hospodářská osnova. 

Obr. č. 4.1 Lesní pozemek v katastrální mapě 

 

Zdroj: Státní správa zeměměřictví a katastru.  

Obr. č. 4.2 Oceňovaný les – léto 2013              Obr. č. 4.3 Oceňovaný les - podzim 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování.            Zdroj: Vlastní zpracování. 

V příloze č. 4 jsou fotografické ukázky oceňovaného lesního pozemku, včetně mapy.   

4.2 Administrativní oceňování lesního pozemku 

Lesní pozemek bude nejprve oceněn pomocí administrativního oceňování, kde bude zahrnuté 

oceňování dle oceňovací vyhlášky klasickým způsobem i zjednodušeným způsobem a nadále 
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pak pomocí vyhlášky č. 419/2013 Sb. k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí 

nemovitých věcí. V druhé části je ocenění vypočteno tržním způsobem, metodou porovnávací 

a metodou výnosovou.  

4.2.1 Oceňování na základě oceňovací vyhlášky  

Administrativní oceňování se vypočítá na základě oceňovací vyhlášky. Výpočet je rozdělen 

na dvě části – výpočet lesního pozemku jako půdy a výpočet lesních porostů, které se na 

lesním pozemku vyskytují. Výpočet lesního pozemku se řídí § 7 oceňovací vyhlášky, která 

nám říká, že cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem se určí jako 

součin jeho výměry a základní ceny upravené. Základní cenu zjistíme z přílohy č. 6 oceňovací 

vyhlášky podle souboru lesních typů (SLT). 

Soubor lesních typů jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi. 

Konkrétní vlastnosti souboru lesních typů se vyjadřují dvoumístnými kódy. Na prvním místě 

je číslice (0-9) a značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém 

místě charakterizuje vlastnosti lesní půdy, včetně obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou 

kombinaci
28

. 

Dle lesní hospodářské osnovy je soubor lesních typů 4B, což znamená 4. vegetační lesní 

stupeň - bukový a písmeno B charakterizuje bohatou lesní půdu.   

Výpočet lesního pozemku: 

4B ...... 7,56 Kč/m
2
 

7,56 x 8251 = 62 377,56Kč 

Lesní pozemek o výměře 8251 m
2
 je po zaokrouhlení oceněn na částku 62 378 Kč.  

Výpočet lesních porostů se řídí § 39 oceňovací vyhlášky. Ta uvádí, že „lesním porostem jsou 

stromy nebo stromy a keře lesních dřevin, které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí 

lesa“. Cena lesního porostu se určí součtem cen jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich 

plošného zastoupení v porostu.  

Základní cena jednotlivých skupin dřevin se určí podle následujícího vzorce
29

: 

   [(    )      ]                                  (4.1) 

                                                             
28

 Vyhláška č. 441/2013 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Příloha č. 6 Základní ceny 

lesních pozemků podle SLT. 
29 Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku, § 39 odst. 2. 
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kde, 

Ha ....... základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění v Kč za m
2
, 

Au ....... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň v Kč 

za m
2
, 

c ......... náklady na zajištěnou kulturu v Kč za m
2
, 

fa ........ věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň, 

Ba ....... zakmenění ve věku ke dni ocenění. 

Výpočet lesních porostů: 

Dřevina buk 

Ha = [(Au – c) x fa + c] x Ba 

Ha = [(99,58 – 26,83) x 1,01 + 26,83] x 0,9 

Ha = 90,2768 Kč/m
2
 

Ha = 90,30 Kč/m
2
 

Dřevina jedle 

Ha = [(Au – c) x fa + c] x Ba 

Ha = [(95,31 – 24,35) x 1,00 + 24,35] x 0,9 

Ha = 85,78 Kč/m
2
 

Ha = 85,80 Kč/m
2
 

Základní cena dřeviny buk je 90,30 Kč/m
2
 a základní cena jedle je 85,80 Kč/m

2
. Tyto ceny 

musíme následně upravit o přirážky a srážky. Jelikož les se nachází v prudkém svahu, snížíme 

tak základní ceny dřevin, dle přílohy č. 33 oceňovací vyhlášky, o 10%. 

Přibližování svahu – od 34 do 50% -10%

Dřevina buk: 

90,30 x 0,10 = 9,03  

90,30 – 9,03 = 81,27 Kč/m
2
  

Dřevina jedle: 

85,80 x 0,10= 8,58 

85,80 – 8,58 = 77,22 Kč/m
2 

Základní upravená cena buku tak činí 81,27 Kč/m
2
. U jedle je cena o něco nižší a je ve výši 

77,22 Kč/m
2
. Následně vynásobíme základní upravenou cenu s výměrou daného porostu. 

Bukový porost v lese převažuje a jeho výměra tak činí 8168,49 m
2
. Jedlového porostu je jen 

nepatrná část a to 82,51 m
2
. 

Cena bukového porostu: 81,27 x 8168,49 = 663 853,20 Kč. 

Cena jedlového porostu: 77,22 x 82,51 = 6 371,40 Kč. 

Celková cena lesního porostu oceňovaného lesního pozemku je ve výši 670 224,60 Kč. 

Nyní sečteme cenu lesního pozemku a cenu lesního porostu a získáme tak celkovou cenu lesa.  
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Celková cena pozemku + celková cena lesního porostu = celková cena lesa 

62.378 + 670.224,60 = 732 602,60 Kč. 

Celková cena lesa administrativní metodou pomocí oceňovací vyhlášky po zaokrouhlení činí 

732 603 Kč.  

4.2.2 Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem 

Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se, ve vyhlášce o oceňování, používá zjednodušený 

způsob oceňování lesních porostů.  Cena se určí součtem dílčích cen jednotlivých skupin 

dřevin v poměru jejich plošného zastoupení v oceňovaném lesním porostu. Cena jednotlivých 

skupin dřevin se vypočte dle vzorce (4.2): 

                                                            (4.2) 

kde,  

ZCSD ....... určená cena skupiny dřevin v Kč, 

VSD ......... výměra zastoupené skupiny dřevin v m
2
, 

CSD ......... cena v Kč za m
2
 pro příslušnou skupinu dřevin, věk, bonitní stupeň a zakmenění  

Ba ........... zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění. 

Pro srovnání si porovnáme výpočet mezi klasickým a zjednodušeným oceněním.  

Výpočet:  

Dřevina buk 

ZCSD = VSD x CSD x Ba 

ZCSD = 8168,49 x 61,14 x 0,9 

ZCSD = 449 479,30 Kč 

Dřevina jedle 

ZCSD = VSD x CSD x Ba 

ZCSD = 82,51 x 57,12 x 0,9 

ZCSD = 4 241,70 Kč 

Celková cena výpočtem zjednodušeným způsobem je 453 721 Kč. 

4.2.3 Oceňování na základě vyhlášky č. 419/2013 Sb. k provedení zákonného 

opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 

Dle vyhlášky č. 419/2013, § 2, písmeno c, Sb. k provedení zákonného opatření Senátu o dani 

z nabytí nemovitých věcí, se vypočítává pouze u lesního pozemku bez lesního porostu, kde se 

určí směrná hodnota lesního pozemku dle níže uvedeného vzorce. U lesních pozemků 
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s lesním pozemkem se směrná hodnota neurčuje. Náš oceňovaný les má porost, tudíž se pro 

tento výpočet nehodí, ale pro srovnání si ho vypočteme. Nejdříve se vypočtou jednotlivé dílčí 

části směrné hodnoty pozemky, které se následně dohromady sečtou.  

      ∑       
 
                                                 (4.3) 

kde, 

SHPL ...... směrná hodnota vybraného lesního pozemku v Kč, 

DSHPLI ... dílčí směrná hodnota i-té části vybraného lesního pozemku v Kč, 

i .............. pořadové číslo části pozemku 

n ............. počet částí pozemku 

Dílčí směrnou hodnotu lesního pozemku stanovíme tímto vzorcem: 

                                                                        (   ) 

kde, 

pi ............ výměra i-té části vybraného lesního pozemku v m
2
, 

ZCi ......... základní cena i-té části vybraného lesního pozemku v Kč za m
2
, kterou je cena 

podle souboru lesních typů podle přílohy č. 5 této vyhlášky. 

Výpočet: 

DSHPLI = pi x ZCi 

DSHPLI = 8251 x 7,56 

DSHPLI = 62 377,60 Kč 

Směrná hodnota oceněného lesního pozemku, podle vyhlášky č. 419/2013, je po zaokrouhlení 

ve výši Kč bez lesního porostu. Tento výpočet je určen pouze pro srovnání v praxi ho použit 

nelze, protože obsahuje pouze výpočet lesního pozemku nikoliv lesního porostu. 

4.3. Tržní oceňování lesního pozemku 

Tržní oceňování se zabývá aktuální poptávkovou i nabídkovou cenou lesů, které jsou ochotni 

zájemci nabídnout či zaplatit. Je zde větší volnost při stanovení ceny a výsledná cena se také 

výrazně odlišuje od ceny oceněného lesu vyhlášku. Oceňovaný les bude v následující části 

oceněn metodou porovnávací a metodou výnosovou. 
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4.3.1 Porovnávací metoda 

Pro výpočet porovnávací hodnoty použijeme metodu nepřímého porovnání. Při výpočtu si 

nejprve stanovíme čtyři inzerce vybrané z internetových zdrojů podobné oceňovanému 

lesnímu pozemku.                  

                                   Obr. č. 4.4 Les - Frýdlant n. O. 

První inzerce se nachází v blízkém okolí obce 

Ostravice, ve městě Frýdlant nad Ostravicí. Výměra lesa 

činí 27 036 m
2
. Les je převážně listnatý (habr, smrk, 

jasan, buk, lípá, olše, dub, bříza, borovice), ve věku 80 – 

120 let a je možno jej vytěžit. Cena lesa je ve výši 

680 000 Kč.        Zdroj: sreality.cz. 2014. 

                 Obr. č. 4.5 Les – Vizovice  

Druhou inzerci lesa najdeme v městě Vizovice 

s výměrou 40 200 m
2
. Stáří lesa se pohybuje mezi 60 – 

120 lety. Převážně v něm roste buk, bříza, habr a smrk. 

Aktuální cena je 1 470 000 Kč.  

 

        Zdroj: sreality.cz. 2014. 

                   Obr. č. 4.6 Les - Karviná 

Další, třetí inzerce, nalezneme ve městě Karviná – Ráj. 

Výměra lesa je 12 501 m
2
 a celková cena je 375 000 

Kč. Jde o smíšený les, jehož stáří je přibližně 70 let.  

 

     

               Zdroj: sreality.cz. 2014. 

      Obr. č. 4.7 Les – Horký u Dubé 

Poslední inzerce prodeje lesa se vyskytuje v Horkách u 

Dubé (okres Česká Lípa). Složení lesa je dub, buk, 

borovice a smrk a nachází se na dvou na sebe 

nenavazujících pozemcích. Výměra lesa je 11 004 m
2
 za 

celkovou cenu 550 000 Kč. Les má přibližně 90 let. 

               Zdroj: sreality.cz. 2014. 
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Vzorce pro výpočet porovnávací hodnoty metodou nepřímého porovnání jsou: 

                  
                                         (4.5) 

     
∑      
   

 
                                                    (4.6) 

kde, 

PHJ0 ....... jednotková porovnávací hodnota oceňované nemovitosti, 

SJTC ...... standardní tržní cena za jednotku výměry odvozená od srovnávací nemovitosti, 

                                                               (4.7) 

kde, 

C ............ nabízená cena za 1m
2 

Rk .......... redukční koeficient 

Isi ........... index odlišnosti 

                                                              (4.8) 

kde, 

Isi ........... index odlišnosti 

k ............. koeficienty odlišnosti 

Pro výpočet si stanovíme dvě kritéria: 

 kritérium k1 – stáří lesa  

 kritérium k2 – dostupnost pro těžbu (rovina, svah) 

Tab. č. 4.2 Oceňovaný les 

Lokalita 
Výměra v 

ha 
Stáří lesa 

Dostupnost 

pro těžbu 
k1 k2 Cena 

Ostravice 0,83 107 svažitý 1 1 ? 

 Zdroj: Vlastní zpracování. 

Jelikož nevycházíme z přímo prodejní ceny nemovitostí, násobí se cena nemovitostí 

redukčním koeficientem. V tomto případě je stanovená ve výši 0,9. Koeficienty k1- stáří lesa 
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a k2 – dostupnost pro těžbu se odvíjejí dle oceňovaného lesa tak aby se mu co nejvíce 

přibližovaly. 

Tab. č. 4.3 Porovnávací metoda 

Lokalita 
Stáří 

lesa 

Dostupnost 

pro těžbu 

Cena 

za 

1m
2
 

Rk
*
 

Upra-

vená 

cena 

k1 k2 Is SJTC
** 

Frýdlant 

n. O. 
80-120 rovina 25 0,9 23 1,05 0,85 0,8925 20 

Vizovice 60-120 rovina 37 0,9 33 1,1 0,85 0,935 31 

Karviná  70 
mírně 

svažitý 
31 0,9 28 1,1 0,95 1,045 29 

Horky u 

Dubé 
90 

mírně 

svažitý 
50 0,9 45 1,05 0,95 0,9975 45 

Zdroj: Vlastní zpracování.  

* redukční koeficient 

** standardní tržní cena za jednotku výměry odvozená od srovnávací nemovitosti 

Upravenou cenu následně vynásobíme koeficientem k1 a k2 a získáme tak jednotkovou tržní 

cenu za výměru. Jednotlivé ceny sečteme a vynásobíme počtem nemovitostí, tím získáme 

průměrnou jednotkovou tržní cenu (PHJ0).  

PHJ0 = 
                 

 
 

PHJ0 = 31Kč/m
2
 

Průměrná jednotková tržní cena je vypočtena ve výši 31 Kč/m
2
 a tu vynásobíme s výměrou 

oceňovaného pozemku. 

Výpočet oceňovaného lesa: 

PH = 31 x 8251 

PH = 258 420 Kč. 

Pro výpočet ceny touto metodou jsou z internetových zdrojů, formou inzerce, málo dostupné 

informace, které by zjištěnou cenu více upřesnili. Těmito informacemi jsou např. doba 

obmytí, zakmenění anebo kvalita dřeva (např. rovné stromy), které výrazně mohou ovlivnit 

cenu lesa. Z těchto důvodů je výsledná cena výpočtu porovnávací hodnoty nepřesná.  
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4.3.2 Výnosová metoda 

Jelikož z oceňovaného lesního pozemku bude majitel čerpat nekonečně dlouhou dobu výnos 

ať už v podobě prodeje nebo pro vlastní spotřebu bude výnosová hodnota pozemku vypočtena 

pomoci metody věcné renty, tzv. se zajištěným nekonečným výnosem.  

Vzorec pro výpočet je následující: 

   
  

 
                                                    (4.9) 

kde, 

ČV.......... čistý výnos 

i .............. lesní míra kapitalizace 

Pro výpočet bude potřeba získat průměrný čistý výnos za posledních 5 let. Ten se zjistí 

rozdílem mezi výnosy a náklady za daný rok. Náklady majitele oceňovaného lesa se skládají 

z daně z nemovitostí, ochraně stromků proti okusu zvěří, ošetřování stromů, ořezávání 

stromků a práce dřevorubce. Níže je popsaná tabulka nákladů (tab. č. 4.5) za posledních pět 

let a jejich celková výše v daném roce.  

Daň z nemovitostí 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších změn a doplňků stanovuje, 

že hospodářské lesy jsou předmětem daně z nemovitostí. Základem je cena pozemku zjištěná 

podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo jako součin skutečné 

výměry pozemku v m
2
 a částky 3,80 Kč. Takto zjištěnou cenu vynásobíme sazbou daně, která 

je stanovena u hospodářských lesů ve výši 0,25%. Pro výpočet je stanovena druhá volba, 

kterou tento zákon nabízí a tedy součin v m
2
 a částky 3,80 Kč.  

Výpočet daně z nemovitostí 

Zjištěná cena = 8251 x 3,80 

Zjištěná cena = 31 353,80 Kč 

Daň z nemovitostí = 31 353,80 x 0,25% 

Daň z nemovitostí = 78,38 Kč. 

Výsledná cena daně z nemovitostí po zaokrouhlení je stanovena ve výši 79 Kč. 
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Tab. č. 4.4 Náklady lesního pozemku (v Kč) 

Náklad 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Daň z nemovitostí 79 79 79 79 79 

Ochrana stromků proti 

okusu zvěří 
- - - 399 399 

Ošetřování stromů 349 349 - - - 

Ořezávání stromků - - 400 - - 

Práce dřevorubce 1 550 1 550 950 1 750 2 650 

Náklady celkem 1 978 1 978 1 429 2 228 3 128 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Největší část nákladů každoročně tvoří práce dřevorubce, která se skládá z částky za pokácení 

stromu 500 Kč/1ks stromu a za rozřezání pokácené dřevní hmoty (tzv. špalkování)  

450 Kč/ hodinu.  Nejnižší část tvoří daň z nemovitosti, která se v posledních letech neměnila  

a je ve výši 78,40 Kč. Během posledních let se prováděli postřiky na ochranu mladých 

stromků proti okusu zvěří, ošetřování stromků vlivem okusu zvěře v zimním období  

a ořezávání stromků z důvodu zásahu na cizí pozemek na vlastní náklady. 

Jelikož majitel využívá oceňovaný les převážně pro své potřeby, skládají se výnosy jednak  

z palivového dříví pro vlastní spotřebu, která se opakuje každoročně a majitel ji využívá 

k vlastnímu topení a jednak z prodeje spadlých stromů. Jednotlivé i celkové cenové částky 

z období 2009 – 2013 zobrazuje následující tabulka č. 4.6.    

Tab. č. 4.5 Výnosy lesního pozemku (v Kč) 

Výnos 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Prodej stromů - 5 000 - 3 500 10 000 

Pro vlastní spotřebu jako 

palivové dříví 
10 150 10 150 5 075 10 150 10 150 

Výnosy celkem 10 150 15 150 5 075 13 650 20 150 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Největší výnos činil v roce 2013, z důvodu povětrnostních podmínek, kdy vichřice vyvrátila 

tři krajní stromy lesa. Jeden se prodal a dva si vlastník nechal pro svou vlastní spotřebu. 

Stromy pro vlastní spotřebu jsou oceňovány dle společnosti KM WOOD s.r.o., které se 

zabývá prodejem a výkupem dřeva, a cenu stanovil ve výši 1450 Kč/m
3
. Jelikož nejsou přesně 

vedené poznámky o těžbě dřeva, počítá se s 3,5 m
3
 za jeden bukový strom (kmen i větvě 

stromu). 

Pro výpočet hodnoty lesního pozemku je zapotřebí vypočíst průměrný čistý výnos za 

posledních 5 let, viz tab. č. 4.7. S tímto průměrným čistým výnosem bude následně vypočtena 

výnosová cena lesního pozemku. 

Tab. č. 4.6 Průměrný čistý výnos za období 2009 – 2013 (v Kč) 

Výnosy a náklady 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Celkem výnos 10 150 15 150 5 075 1 3650 20 150 

Celkem náklady 1 978 1 978 1 429 2 228 3 128 

Čistý výnos 8 172 13 172 3 646 11 422 17 022 

Průměrný čistý výnos 10 686,80 

Zdroj: Vlastní zpracování.  

Výpočet se provádí dle vzorce (4.9): 

   
  

 
                                                            (4.10) 

Průměrný čistý výnos: 10 686,80 

Lesní míra kapitalizace: 2% 

   
        

    
 

VH = 534 340 Kč 

Celková výnosová hodnota oceňovaného lesního pozemku činí 534 340 Kč. 
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5 Zhodnocení postupu a použití ocenění 

Poslední kapitola této diplomové práce se zaměřuje na zhodnocení postupu a metod 

oceňování, jejich porovnání a následně zodpovězené otázky hypotéz uvedené v úvodu 

diplomové práce. 

5.1 Komparace administrativních a tržních metod oceňování 

První hypotéza se v úvodu zaměřuje na komparaci administrativních a tržních metod 

oceňování.  Hypotéza je stanovena, že porovnávací metoda ocenění není vhodná pro 

oceňování lesních pozemků, jelikož nabídka lesních pozemků v okolí oceňovaného není 

dostatečně velká, spíše heterogenní a nejsou známy informace, které by více upřesnili 

výslednou cenu lesního pozemku např. zakmenění, doba obmytí či kvalita dřeva. V této dílčí 

části budou zhodnoceny, srovnávací metodou, výsledné ceny lesního pozemku. V níže 

uvedené tabulce č. 5.1 jsou uvedeny vypočtené ceny lesní pozemku metodami tržního  

a administrativního oceňování. 

Lesní pozemek byl nejprve oceněn administrativním oceňováním pomocí oceňovací 

vyhlášky. U téhle metody jsou přesně stanovené postupy, vzorce a odkazy do příloh uvedené 

ve vyhlášce pro správné ocenění. Celková cena je vypočtena ve výši 732 603 Kč a patří mezi 

nejvyšší částku při ocenění pozemku. Tento způsob je klasickým oceněním pomocí oceňovací 

vyhlášky, ale pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se používá metoda zjednodušeným 

způsobem, kde se počítá pouze s dřevinami zastoupených v lesním pozemku. U tohoto typu je 

vypočtena jen cena lesního porostu v hodnotě 453 721 Kč. Pro srovnání bylo vypočítáno  

i ocenění na základě vyhlášky č. 419/2013, kde výsledná cena činila pouze 62 378 Kč. 

Ocenění ale nelze v praxi použít, jelikož toto ocenění se používá pouze pro lesní pozemky bez 

lesního porostu. Tato cenová výše ocenění jsou zcela totožné ocenění klasickým způsobem 

formou oceňovací vyhlášky u ceny lesního pozemku.  

U tržního ocenění jsou vybrány pro ocenění metoda porovnávací a metoda výnosová. Ceny 

vypočtené tržně se odvíjejí od aktuální nabídky a poptávky na trhu lesních pozemků. Takže 

jejich hodnota se může kdykoliv změnit, zatímco u administrativního je cena pevně daná  

a aktualizována je v případě přijetí nové oceňovací vyhlášky.  

Porovnávací hodnota je vypočtena metodou nepřímého porovnávání. Pro komparaci byly 

vybrány čtyři inzerce z internetových zdrojů v okolí oceňovaného lesního pozemku. Výpočet 

byl upraven o korekci cen, jelikož nevycházíme z přímo prodejní ceny. Aby se inzertní ceny 
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co nejvíce přiblížili oceněnému lesu, bylo zapotřebí si stanovit dva koeficienty – koeficient 

stáří lesa a koeficient dostupnosti pro těžbu. Výsledná hodnota lesa nepřímou porovnávací 

metodou činí po zaokrouhlení 258 420 Kč. 

Pro výpočet výnosové hodnoty byla použita metoda věcné renty. Byly stanoveny náklady  

a výnosy z lesa za posledních pět let, z nichž byl vypočten průměrný čistý výnos.  Tržní 

hodnota zjištěná výnosovou metodou po zaokrouhlení činí 534 340 Kč.   V případě tržního 

ocenění je vyšší cena u výnosové metody a to až dvojnásobně vyšší než u porovnávací 

metody.  

Tab. č. 5.1 Srovnání tržního a administrativního oceňování 

Cena 

Metody tržní oceňování Metody administrativní oceňování 

Porovnávací Výnosová 

Vyhláška č. 441/2013 
Vyhláška č. 

419/2013 klasický 

způsob 

zjednodušený 

způsob 

Pozemku 
není  

stanovena 

není  

stanovena 
62 378 

není  

stanovena 62 378 

Lesního 

porostu 

není 

 stanovena 

není  

stanovena 
670 225 453 721 

není 

stanovena 

Celková  258 420 534 340 732 603 453 721 62 378 

 Zdroj: Vlastní zpracování.  

V tabulce č. 5.1 je zpracováno shrnutí výsledků výsledných cen lesního pozemku. Lesní 

porost, který je složen 99% bukem, se stářím 107 let, zakmeněním 9 a rovnými stromy patří 

mezi žádané lesy.  

Tržní hodnota vypočtena porovnávací metodou, dle mého názoru, není nejlepším způsobem 

ocenění. Jelikož informace potřebné pro toto ocenění nejsou obvykle běžně dostupné.  

Pro zjištění ceny oceňovaného lesního pozemku je na internetových inzercích či jiných 

zdrojích málo informací, kterými by se cena dala více přiblížit. Těmito informacemi jsou 

např. kvalita lesních porostů (rovné stromy, bez hniloby, praskliny či jinak poškozený) 

zakmenění lesa a doba obmytí lesa. Osoba, která se oceněním nezabývá (laik), by touto 

metodou aktuální prodejní cenu nezjistili přesně a mohl by se domnívat, že jeho les je 

podhodnocen. Další důvod záporného názoru na metodu porovnávací je, že lesní pozemky na 

inzercích jsou hodně heterogenní (různorodé). Je poměrně těžké najít stejné nebo podobné 
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inzerce, které by co nejvíce odpovídaly oceňovanému lesu. A to pak snižuje i výstupní cenu 

lesa, protože např. topol či olše nemá stejnou výkupní hodnotu jako buk.   

Tržní ocenění výnosovou metodou se více přibližuje oceňovanému lesu, než ocenění 

administrativní. Je vypočtena pomocí průměrného čistého výnosu z lesa za posledních pět let 

a dle mého názoru, se nejvíce vyjadřuje cenové ohodnocení lesa, jelikož při výpočtu byly 

použity aktuální náklady a výnosy z lesa za posledních pět les a taktéž byla použita aktuální 

cena palivového dřeva buku za m
3
. 

5.2 Využití lesního pozemku v budoucnosti 

Prodat oceňovaný les nebo si jej ponechat a postupně vytěžit určitou společností s následným 

odkoupením dřeva? Co bude pro vlastníka oceňovaného lesního pozemku výhodnější? Takto 

zní, druhá hypotéza stanovená v úvodu této práce.  

Pro zjištění odpovědi na tuto hypotézu si stanovíme dvě varianty, které v závěru porovnáme  

a vyhodnotíme. První variantou je prodej lesního pozemku vlastníka kupujícímu. A druhá 

varianta zahrnuje postupný prodej dřeva z lesa společnosti zabývající se výkupem  

a odkoupením dřeva. Jelikož les může být vykácen pouze postupně, tak pro snadnější výpočet 

si stanovíme, pouze hypoteticky, že se bude počítat s jednorázovým vytěžením dřeva. V obou 

dvou případech se musí počít i s náklady. Ať už transakční náklady při prodeji lesa nebo 

náklady spojené s vytěžením lesa. Na náklady je zaměřena následující podkapitola.  

5.2.1 Náklady spojené s prodejem lesa 

Daň z nabytí nemovitostí 

Od 1. 1. 2014 se zrušila daň z převodu nemovitostí a místo ní přišla daň z nabytí nemovitostí 

a s ní také podstatné změny. Při koupi či směně nemovitosti je poplatníkem převodce, pokud 

se však převodce a nabyvatel ve smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Je-li 

poplatníkem převodce, je nabyvatel ručitelem tak, jako dosud.
30

 

Nabytím se rozumí úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je pozemkem, 

stavbou, části inženýrské sítě, jednotkou nacházejícími se na území ČR, právem stavby  

a spoluvlastnický podíl na nemovité věci uvedené v zákoně o dani z nabytí nemovitostí.   

Základem daně je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Hlavní změnou je sazba daně. 

                                                             
30 MĚŠEC. Kdo zaplatí daň z nabytí nemovitosti? [online]. [cit. 2014-03-27]. Dostupné z: 

http://www.mesec.cz/clanky/kdo-zaplati-dan-z-nabyti-nemovitosti/. 
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Ta v roce 2013 činila 3% ze základu daně, a nyní se zvýšila o 1% a činí tak 4 % ze základu 

daně, za kterou je považována zjištěná cena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. 

Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé 

stokoruny nahoru a sazby daně. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná pomocí 

zákona o oceňování majetku, je základem daně cena sjednaná.
31

 

Tab. č. 5.2 Daň z nabytí nemovitostí (v Kč) 

Metoda Cena Základ daně 
Daň z nabytí 

nemovitostí 

Administrativní  732 603 732 700 29 308 

Porovnávací  258 420 258 500 10 340 

Výnosová 534 340 534 400 21 376 

Zdroj: Vlastní zpracování.  

V tabulce č. 5.2 jsou vypočteny daně z nabytí nemovitostí lesního pozemku u jednotlivých 

metod ocenění. Rozdíl daně stanovené mezi tržním oceněním vypočtené porovnávací 

metodou a administrativní metodou je ve výši 18 968 Kč. U výnosové metody je rozdíl menší 

pouze 7 932 Kč. Pokud by tedy majitel lesního pozemku prodal les za tržní hodnotu metodou 

porovnávací či výnosovou, poplatník daně bude muset odvést daň vypočtenou  

z administrativní ceny lesního pozemku, i když bude les prodán za tržní hodnotu.   

Mezi další náklady při prodeji lesa mohou být např. provize realitní kanceláři nebo vyměření 

hranic lesního pozemku.  

Provize realitní kanceláři se obvykle odvíjí od prodejní ceny. V případě prodeji pozemku do 

1 mil. Kč se počítá 4% jako provize. Cena provize se ve většině případů započítává do 

prodejní ceny nemovitostí, tudíž provizi platí kupující.  

Vyměření lesního pozemku zajišťuje geodetická společnost. Cena pro vyměření hranice 

pozemku se pohybuje okolo 7 500Kč do100 bm (běžný metr). U vyměření nad 100 bm, se 

počítá se 6 500 Kč včetně DPH za každý započatý 100 bm.
32

  

Celková naměřená vzdálenost lesního pozemku je 362 bm. Cena za vytyčení hranice 

vybraného lesního pozemku se vypočítá následovně.  

   0 - 100 bm = 7 500 Kč 

                                                             
31 Zákonné opatření č. 340/2013 Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. 2014. §2 odstavec 1, §10, §12 odst. 3, § 

26.  
32 GEOPOINT, FRÝDLANT s.r.o. Ceník - Vytyčení hranice pozemku. Dostupné na: http://www.geopoint.cz. 
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101 - 200 bm = 6 500 Kč 

201 - 300 bm = 6 500 Kč 

301 - 362 bm = 6 500 Kč 

Celková hodnota vyměření hranice pozemku: 27 000 Kč.  

Vyhotovení znaleckého posudku se používá v případě stanovení daně z nabytí nemovitostí. 

Dle soudního znalce p. Ing. Vlasáka se cena za znalecký posudek odvíjí dle obtížnosti 

jednotlivých případů a je vždy účtována podle skutečně vynaloženého času a nákladů na 

vyhotovení posudku. U lesních pozemků do 1 ha se cena pohybuje od 800 – 1 500 Kč.  

Pro účely zjištění nákladů použijeme průměr z těchto dvou cen, tedy 1 150 Kč za znalecký 

posudek. 

Tab. č. 5.3 Čistý výnos z prodeje lesního pozemku (v Kč) 

Cena 

Metoda 

Administrativní Porovnávací Výnosová 

Celková cena 732 603 258 420 534 340 

Náklady 

Daň z nabytí 

nemovitostí 
29 308 29 308

*
 29 308

*
 

Vyměření pozemku  27 000 27 000 27 000 

Znalecký posudek 1 150 1 150 1 150 

Provize RK 

(4% z prodejní ceny) 
27 006 8 038 19 075 

Čistý výnos  648 139 192 924 457 807 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
*
 Daň z nabytí nemovitostí se odvíjí od administrativního ocenění 

5.2.2 Náklady spojené s vytěžením lesních porostů 

Náklady při prodeji pouze dřeva z lesa budou náklady poněkud jiné. Můžeme tady zařadit 

např. náklady na vytěžení lesa, zalesnění a obnovu lesa, čas strávený hospodářem na 

udržování lesa a tak podobně.  
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Náklady na těžbu dřeva společností se pohybují zhruba okolo 400 Kč/m
3
 (záleží např. na 

dostupnosti k těžbě dřeva). Cena zahrnuje pořez lesních porostů, úklid a drcení klestu. Výše 

ceny na těžbu dřeva dosahuje 133 600 Kč. Výhodou pro vlastníka je ušetřený čas, jelikož 

firma vše potřebné zařídí. Záleží zde, jak se náklady rozloží mezi kupujícího a prodávajícího. 

Pokud náklady na pořez stromů, veškerý úklid klestu nebo drcení klestu v lese bude hradit 

kupující, pak se výsledná cena lesního pozemku snižuje. V opačném případě, kdy veškerou 

práci se dřevem hradí prodávající, se konečná cena lesa zvyšuje. 

Zalesnění a obnova lesa je dalším nákladem pro hospodáře lesa a to v případě úplného 

vytěžení lesa. Sazenice buku se pohybují v rozmezí 7 – 10 Kč, a obvykle se vysazují od 6000 

– 8000 listnatých stromů na 1 ha lesa. Pro výpočet budeme používat průměr z výsadby stromů 

na hektar a nejvyšší částku za jednu sazenici.  

Výpočet ceny zalesnění a obnovy lesa 

Na 1 ha = 7000 stromků 

Na 8251 m
2
 = 5776 stromků 

Cena sazenice buku = 10 Kč 

 Celková cena všech sazenic: 10 x 5776 

Cena všech sazenic buku = 57 760Kč. 

Výsledná cena se může následně snížit, jelikož na tuto činnost lze čerpat státní příspěvek na 

obnovu, zajištění a výchovu porostů poskytující Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.  

Dotace z dotačního programu Umělá obnova lesních porostů sadbou – první, meliorační  

a zpevňující dřeviny je ve výši 9 Kč/ sazenici. Ve výše uvedeném příkladu bylo využito na 

zalesnění 5 776 stromků. Dotace by byla ve výši 51 984 Kč.  

Dalším nákladem je čas hospodáře strávený s udržováním lesa. Tento čas se pohybuje 

v cenové hodnotě 200 Kč/ hodinu. Celkový čas strávený hospodářem na údržbě lesa během 

doby těžby dřeva a znovu obnovy lesa zalesněním je stanoven na 70 hodin. Tato výše je 

pouze hypoteticky. Celková hodnota času hospodáře je ve výši 14 000 Kč.    
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Tab. č. 5.4 Čistý výnos z vytěžení dřevní hmoty z lesa (v Kč) 

Cena 
Prodej dřevní hmoty z lesa vytěžením 

na palivové dříví na řezivo 

Cena buku 478 500 792 000 

Cena jedle 5200 9 600 

Celková cena 483 700 801 600 

Náklady 

Těžba dřeva společností 133 600 133 600 

Zalesnění a obnova lesa 57 760  57 760 

Čas hospodáře 14 000 14 000 

Výnosy 

Dotace na zalesnění a obnovu 51 984 51 984 

Čistý výnos 330 324 648 224 

Zdroj: Vlastní zpracování.  

Výkupní cena na palivové dříví je dle společnosti KM WOOD a.s. ve výši 1450 Kč/m
3
. Tato 

cena je následně vynásobena zásobou stromů v lese. Zásoba buku činí 330 m
3
 a jedle 4m

3
. 

Výkupní cena dřeva na řezivo u buku stanovena společnosti S-WODD s.r.o. na  

4000 – 6000Kč/m
3
 pro stromy bez hniloby, prasklin na oddenku či jiných poškození či 

zakřivení stromu. Cena buku na řezivo uvedená v tabulce č. 5.4 je vypočtena cenou  

4000 Kč/ m
3
 a následně vynásobena koeficientem ve výši 60%, předpokládá se, že téměř 

každý druhý strom je bez závad a zdravý. Výkupní cena jedle je 1800 Kč/m
3
. 

Tab. č. 5.5 Vyhodnocení  

Výnos 

Prodej lesa metodou 
Vytěžení lesa s následným 

prodejem dřevní hmoty 

Administrativní Porovnávací Výnosová 
na palivové 

dříví 
na řezivo 

Čistý výnos 648 139 192 924 457 807 330 324 648 224 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Nejvyšší cena vyšla při prodeji vytěžené dřevní hmoty na řezivo v celkové výši 648 224 Kč. 

Na druhém místě, v těsné blízkosti, o pouhých 85 Kč nižší je prodej dřeva administrativní 

metodou. Na třetím místě se umístil prodej lesa při výpočtu výnosovou metodou ve výši 

457 807 Kč. Porovnávací metoda skončila na posledním místě a čtvrté místo obsadilo 

vytěžení dřeva s následným prodejem dřevní hmoty na palivové dříví. Jelikož prodejní cena 

lesních pozemků je nízká a prodejní cena se pohybuje okolo 30 Kč/m
2
, vlastník lesa by těžko 
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hledal zájemce na prodej lesa ve výši administrativní ceny. Je pro něj výhodnější les 

jednorázově vytěžit. V níže uvedené části jsou zobrazeny výhody a nevýhody prodeje lesa  

a vytěžení lesních porostů.  

Výhody a nevýhody obou variant 

Každá varianta si nese své výhody i své nevýhody a ty zobrazuje tabulka č. 5.5 Výhody  

a nevýhody obou variant. 

Tab. č. 5.6 Výhody a nevýhody obou variant 

Varianty Výhody Nevýhody 

Prodej lesního pozemku 

peníze ihned k dispozici daň z nabytí nemovitostí 

bez úklidu klestí zaměření lesa 

 znalecký posudek 

Vytěžení lesa a následný 

prodej dřevní hmoty 

vlastník zůstává stejný nelze vykácet les najednou 

dotace na zalesnění a 

 obnovu lesa 
zalesnění a obnova lesa 

investice do budoucna 
čas hospodáře na udržování 

lesa 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

U varianty prodeje lesa i s lesním porostem je výhodou, že peníze jsou okamžitě k dispozici  

a není potřeba úklid po těžbě dřeva. Nevýhodou je platba daně z nabytí nemovitostí, zaplacení 

zaměření lesního pozemku geodetem či vypracování znaleckého posudku znalcem. U druhé 

varianty tedy prodeje dřeva z celého lesa je výhodou, že les zůstává ve vlastnictví majitele  

a zisk ze dřeva se v blízké budoucnosti opakuje, např. i u další generace. Nevýhodou je, že les 

nejde pokácet najednou, ale podle Lesní hospodářské osnovy se smí vykácet postupně a podle 

toho i vysekanou část zalesnit a obnovit. Tuto část můžeme brát následně i jako výhodu a to 

v podobě čerpání dotací na tuto činnost. Pro obnovu a zalesnění je možnost čerpat příspěvek 

ve formě dotace od státu. Výsledná cena se tedy rozpočítá do několik následujících let. 

Dle mého názoru a podle výše uvedeného zhodnocení bude pro vlastníka výhodnější ponechat 

si lesní pozemek a postupně z něj těžit dřevo a prodávat jej jako palivové dříví a rovné stromy 

bez známek hniloby prodávat na řezivo na pilu. Anebo si část dřeva ponechat pro vlastní 

spotřebu a tím ušetřit na nákladech za vytápění. Jelikož dřevo v dnešní době patří mezi 

nejúspornější druh vytápění, bude po něm poptávka i v budoucnosti. Stáří lesa je v současné 
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době 107 let a dřevní hmota stromů je na vysoké úrovni, tudíž vlastník lesa více získá tím, 

když les postupně vytěží a prodá z něj dřevo než by získal prodejem celého lesního pozemku. 

Z důvodů nízké prodejnosti lesních pozemků a za nízkou cenu by byl pozemek, při prodeji 

cenově podhodnocen.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce je zjištění tržní ceny vybraného lesního pozemku různými způsoby 

oceňování a následné porovnání těchto metod. Dílčím cílem je zhodnocení postupu metod 

ocenění, jejich výsledných cen a určením nejvhodnější metody pro oceňování lesního 

pozemku. Cíle této práce byl naplněn.  

Stanovený lesní pozemek byl oceněn nejprve administrativní metodou pomocí oceňovací 

vyhlášky, kdy výsledná cena vyšla nejvyšší. Následně bylo provedeno tržní ocenění metodou 

porovnávací a výnosovou. Výsledná cena u porovnávací metody vyšla docela nízká oproti 

administrativní ceně, a tudíž při prodeji pozemku by musel poplatník daně z nabytí 

nemovitostí platit daň vyšší, protože by byla vypočtena z vyšší oceněné hodnoty. V tomto 

případě tedy z administrativní ceny. Hodnota lesa vypočtena pomocí výnosové metody se dle 

mého názoru nejvíce přibližuje cenové hodnotě lesa. Tato metoda se opírá o aktuální náklady 

a výnosy z lesa za posledních pět let a také aktuální cen dřeva na trhu za 1m
3
, tudíž výsledná 

cena vyjadřuje i aktuální výši hodnoty lesního pozemku.  

Hypotéza stanovená na začátku práce, jež zněla, že porovnávací metoda ocenění není vhodná 

pro oceňování lesních pozemků, jelikož nabídka lesních pozemků v okolí oceňovaného není 

dostatečně velká, lesy jsou spíše heterogenní a nejsou známy informace, které by více 

upřesnili výslednou cenu lesního pozemku např. zakmenění, doba obmytí či kvalita dřeva, se 

potvrdila.  

Pro přesnější stanovení hodnoty lesního pozemku porovnávací metodou je potřeba, aby 

porovnávací lesní pozemky byly co nejvíce homogenní tomu oceňovanému. Tuto podmínku, 

však nelze splnit, a to z důvodu vysoké heterogennosti, tedy různorodosti či nestejnorodosti.  

Je složité nalézt stejné lesy se stejnými druhy porostů jako oceňovaný les. Jelikož nabídka 

lesních pozemků není v této lokalitě dostatečně velká, byla použita data i z jiné lokality. Další 

problém, který u oceňování porovnávací metodou nastal, je málo zveřejněných informací 

v inzerátech (doba obmytí, zakmenění). Tyto informace by více reagovaly na upřesnění 

hodnoty lesního pozemku. V opačném případě je cena nepřesná. Podle mého názoru tato 

metoda není vhodná pro oceňování lesních pozemků.  

Druhá hypotéza zněla, že pro vlastníka oceňovaného lesního pozemku je výhodnější si jej 

ponechat a postupně vytěžit s následným vykoupením dřeva společností, která se tímto 

výkupem zabývá nebo pro soukromou spotřebu jako palivové dříví nežli jej prodat, se taktéž 

potvrdila.  
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Jelikož les má dostatečné stáří je výhodnější, pro vlastníka lesního pozemku, druhá varianta  

a to, že si les ponechá a postupně jej vytěží. Vytěženou dřevní hmotu si může ponechat, buď 

na svoji potřebu nebo prodat jako palivové dříví nebo dřevo na řezivo, které je pilami více 

cenově ohodnoceno než palivové dříví. Nevýhodou pro vlastníka je postupné zalesnění 

sadbou po těžbě, ale je zde možnost zažádat u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje  

o dotaci na zalesnění, což můžeme brát i jako výhodu. Další nevýhodou pro vlastníka je čas 

strávený udržováním lesního porostu a to činnostmi jako je ochrana mladých stromků proti 

okusu zvěří, ošetřování stromů, ořezávání stromků a tak podobně.   

Výhodou v tomto případě je, že výnos z lesa se může po určité době opakovat např. u další 

generace. Každým rokem přibývá dřevní hmota, zvlášť u rychle rostoucích stromů  

(např. Japonské topoly), které dospívají mezi 8 – 10 rokem. Tento druh dřeva je vypěstován 

převážně jako palivové dříví a v poslední době se stalo velice oblíbeným. V posledních letech 

vhodné je i pro výrobu dřevní štěpky. Za 5 let může vlastník získat až 300 plnometrů dřeva 

z 1 ha a za 2 až 3 roky může mít i 35 tun štěpky z 1 ha. Pro vlastníka lesa tak může být 

výhodnou investicí do budoucnosti.  
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Seznam zkratek a symbolů 

Au - Cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň v Kč za 

m
2
 

Ba - Zakmenění ve věku ke dni ocenění 

bm - Běžný metr 

BPEJ - Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

C - Nabízená cena za 1m
2 

c - Náklady na zajištěnou kulturu v Kč za m
2
 

CSD - Cena v Kč za m
2
 pro příslušnou skupinu dřevin, věk, bonitní stupeň a zakmenění  

ČR - Česká republika 

ČV - Čistý výnos 

ČVR - Čistý roční výnos z pronájmu 

DSHPLI - Dílčí směrná hodnota i-té části vybraného lesního pozemku v Kč 

EAFRD - Evropská zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EU - Evropská unie 

fa - Věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň, 

ha - Hektar 

Ha - Základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění v Kč za m
2
 

HRV - Hrubý roční výnos 

i - Lesní míra kapitalizace 

Isi - Index odlišnosti 

ISLH - Informační standard lesního hospodářství 

k - Koeficienty odlišnosti 

Ka - Koeficient porovnání vyjadřující a-tou vlastnost věci 

LHO - Lesní hospodářská osnova 

LHP - Lesní hospodářský plán 
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m
2
 - Metr čtvereční 

n - Počet částí pozemku 

OP - Opotřebení věci 

PH - Porovnávací hodnota  

PHJ0 - Jednotková porovnávací hodnota oceňované nemovitosti 

pi - Výměra i-té části vybraného lesního pozemku v m
2
 

R - Míra kapitalizace 

R Ná - Roční náklady 

RC - Reprodukční cena 

Rk - Redukční koeficient 

RTC - Realizovaná cena obchodu pro n-tý statek 

SHPL - Směrná hodnota vybraného lesního pozemku v Kč 

SJTC - Standardní tržní cena za jednotku výměry odvozená od srovnávací nemovitosti 

SLT - Soubor lesních typů 

VěH - Věcná hodnota  

VH - Výnosová hodnota  

VSD - Výměra zastoupené skupiny dřevin v m
2
 

ZCi - Základní cena i-té části vybraného lesního pozemku v Kč za m
2
 

ZCSD - Určená cena skupiny dřevin v Kč 
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Příloha č. 1 Podpora poskytující se na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů - Sazba podpory  

Zdroj: JIHOMORAVSKÝ KRAJ. Dotační programy v lesnictví.

Čísl. 

Řád. 
Předmět podpory Jednotky Indikace 

Skupina souboru lesních 

typů 
Lesy 

1. 2. ochranné 
zvl. 

určení 
hospodářské 

1 2 O U H 

1. 

Přirozená obnova a umělá obnova síjí 

první 

  

meliorační a zpevňující dřeviny Kč/ha B a 1 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000 

základní dřeviny Kč/ha B a 2 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 

2. 

Umělá obnova sadbou první   

meliorační a zpevňující dřeviny 

(BK,DB, DBZ) 

Kč/sazenici B b 1 10 10 10 8 8 

meliorační a zpevňující dřeviny 
(ostatní MZD) 

Kč/sazenici B b 1 10 10 10 10 10 

základní dřeviny Kč/sazenici B b 2 5 5 5 5 - 

3. 
Zajištění lesních porostů   

meliorační a zpevňující dřeviny Kč/ha B d 1 40 000 30 000 40 000 25 000 25 000 

základní dřeviny Kč/ha B d 2 20 000 15 000 20 000 5 000 - 

4. 
Výchova lesních porostů do 40 let   

prořezávky Kč/ha B f 1 - - 5 000 5 000 5 000 

předmytí úmyslná těžba Kč/ha B f 2 - - 4 000 4 000 4 000 

5. 

Zřizování nových oplocenek o výšce 

minimálně 160 cm za účelem zajištění 
lesních porostů nebo jejich části s 

plošným zastoupením melioračních a 

zpevňujících dřevin 50% a vyšším 

Kč/km B g 1 - - 35 000 35 000 35 000 
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Příloha č. 2 Sazby příspěvku na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 

Čís. 

řád. 
Předmět příspěvku 

Technické 

jednotky 
Indikace Sazba 

1. 

Založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř Kč/ha G a 1 5000 

Zřizování napajedel pro zvěř Kč/ks G a 2 1000 

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory Kč/ks G a 3 2000 

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení Kč/ks G a 4 1000 

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky Kč/ks G a 5 500 

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata 

divoká 
Kč/ks G a 6 8000 

2. 

Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v 

lokalitách jejich přirozeného výskytu 
     

- tetřev hlušec Kč/ks G b 1 7000 

- tetřívek obecný Kč/ks G b 2 5000 

- koroptev polní Kč/ks G b 3 100 

Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve Kč/ks G b 4 200 

3. 

Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy      

- kozy bezoárové Kč/ks G c 1 1500 

-bílého jelena Kč/ks G c 2 1000 

4. 

Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům      

- výroba a instalace hnízdních podložek a budek Kč/ks G d 1 250 

- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě Kč/ks G d 2 40 

5. Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře Kč/kg G d 1 200 

Zdroj: Příloha č. 9 zákona č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu na rok 2013 
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Příloha č. 3 Lesní hospodářská osnova
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Příloha č. 4 Fotografické ukázky oceňovaného lesního pozemku – pohled shora 

 

Zdroj: Mapy.cz. Dostupné na: www. mapy.cz/#!q=ostravice%2520431&t=s&x=18.382476&y=49.556331&z=17&d=addr_10506296_0_1&l=15
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          Obr. č. 1 Lesní porost                      Obr. č. 2 Lesní porost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Zdroj: Vlastní zpracování.                           Zdroj: Vlastní zpracování.  
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Obr. č. 3 Lesní porost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování.  


