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1 Úvod 

Ještě před dvěma tisíci lety pokrývaly lesy více než ¾ území České republiky. 

Tehdejší porosty podléhaly dlouhým autonomním vývojem. Byly symbolem rovnováhy mezi 

klimatem, geologickým a morfologickým stavem zemského povrchu spolu se schopnostmi 

lesních dřevin dané vnější podmínky využívat. 

 Les představoval pro člověka dlouhou dobu jen přirozenou součást přírody 

a ochranu před nebezpečím. Mýtil jej a vypaloval, aby rozšířil svůj životní prostor, využíval 

jej k pastvě i lovu a jako zdroj paliva. Vazba na les byla živelná a velmi nešetrná. Z tohoto 

důvodu byly lesy již ve čtrnáctém století v osídlené krajině zdevastovány natolik, že v zájmu 

zajištění budoucích potřeb vydal Karel IV. první dekret na jejich ochranu. Až teprve 

tzv. tereziánský lesní řád z roku 1754 nařizoval dodržovat zásady správného hospodaření.  

Téměř po 100 letech byl pak vydán pro všechny rakouské země na tehdejší dobu velmi 

pokrokový lesní zákon č. 250/1852 Řz. Ten chránil lesní půdu, stanovil povinnost zalesnění 

do 5 let po těžbě, chránil lesy před pustošením a stanovil povinnost zaměstnávat samostatného 

kvalifikovaného lesního hospodáře. Tento zákon platil u nás s určitými doplňky a změnami 

po dobu více než sto let až do roku 1960. Novelizace právního předpisu v reakci 

na společenské a politické změny proběhla v letech 1977 a 1989. Posléze byl sestaven nový 

tzv. lesní zákon č. 289/1995 Sb., který je platný dodnes (2011). 

Diplomová práce se bude zabývat problematikou oceňování lesa ve vlastnictví 

Městysu Velký Újezd. Nacházejícím se v Olomouckém kraji poblíž vojenského újezdu 

Libavá. 

Práce bude rozdělena do tří tematických celků, které jsou potřebné k ucelenému 

pohledu na postup ocenění lesu ve vlastnictví obce Velký Újezd. Bude stanoven jeden cíl 

a jedna hypotéza. 

První část této práce bude věnována vazbě tématu práce na veřejnou politiku, obecné 

charakteristice struktury lesů v České republice, právům a povinnostem vlastníků lesa, 

funkcím lesu a účelu jeho oceňování, metodám využívaných v oblasti oceňování a vysvětlení 

použitých vzorců. 

Druhá část této práce představí obec Velký Újezd, blíže specifikuje předmět ocenění 

a následně bude zjištěna hodnota lesa pomocí zvolených oceňovacích metod. 
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V závěrečné části práce bude provedeno srovnání zvolených metod ocenění 

aplikovaných na vybraném lese. 

Cílem této práce bude zjištění hodnoty vybraného lesa pomocí stanovených metod, 

které budou následně srovnány a analýza hospodaření v závislosti na lesnické praxi. 

Hypotéza, která bude ověřována v této práci, byla stanovena následovně: tržní 

hodnota lesa je oproti administrativní ceně o 30 % vyšší.  Důvodem pro toto tvrzení je 

předpoklad, že metodika použitá ve vyhlášce není schopna reagovat na dynamické procesy 

v segmentu trhu s dřívím. Do roku 2011 se ceny dříví zvyšovaly. Předpoklad, že tento trend 

bude pokračovat i v následujících letech v souvislosti se zdražováním cen elektrické energie  

a plynu využívaných pro výtop bytů a domů v soukromém i veřejném vlastnictví. 

V práci budou použity metody nákladová, porovnávací, výnosová, deskripce 

a analýzy.  

V závěru budou shrnuty veškeré poznatky zjištěné při zpracování této diplomové 

práce, na základě odborných publikací, elektronických zdrojů a interních dokumentací.  
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2  Metody ocenění lesů  

Vlastnictví věci je sice všeobecně známý pojem, avšak dosti složitě definovatelný. 

Nejčastěji je znám, jako soubor více dílčích práv. Základním a nejširším oprávněním 

vlastníka je právo věc držet. Právo věc užívat je oprávnění majitele využívat, 

anebo nevyužívat daných vlastností věci pro svoji vlastní potřebu. Dále právo věc používat 

a to zejména v souvislosti brát z ní plody či jiné užitky. Toto oprávnění je však realizovatelné 

pouze u některých věcí, z nichž lze tyto užitky, přírůstky či plody získat. Jedná 

se o oprávnění, nikoliv povinnost. Jedním z nejvýznamnějších opodstatněných práv je právo 

nakládat s věcí.  Tím je myšleno právo, věcí disponovat na základě právních úkonů, 

především smluv. Majitel může věc prodat, směnit či darovat, tzn. převézt vlastnické právo 

na jinou osobu. Výchozí vymezení vlastnictví vyplývá z Listiny základních práv a svobod. 

Základními legislativními normami upravující práva a povinnosti vlastníků jsou: 

- zákon č. 4/1964 Sb., občanský zákoník; 

- zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky; 

- zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky; 

- zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod; 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích; 

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství a zákon č. 243/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství; 

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních); 

- zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu; 

- zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském; 

- zákon č. 151/2007 Sb., o oceňování majetku spolu s oceňovací vyhláškou č. 3/2008 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Obce, které vlastní les, se často setkávají s problematikou oceňování tohoto typu 

majetku. A to zejména z toho důvodu, že jim zákon o obcích ukládá povinnost využívat jej 

účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené 
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působnosti. Jsou povinny o něj pečovat v rámci jeho rozvoje a zachování. Les jako majetek 

obce musí být ochráněn před zničením, poškozením, odcizením produktů plynoucích z jeho 

vlastnictví a zneužitím. Obec je povinna les, jako svůj majetek chránit před neoprávněnými 

zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 

obohacení. 

Dalším problémem pro obec v případě ocenění lesa je jeho multifunkčnost. Jedná se 

zde o produkční a mimoprodukční funkci lesa. Produkční funkce lesa je reprezentována 

dřevoprodukčností lesa, tedy dřevem jako předmětem tržních vztahů. Mimoprodukční funkce 

lesa je brána jakou soubor funkčních vlastností lesa mimo produkci statků. Sem patří 

například ekologická, klimatická, hydrická, půdoochranná, environmentální, zdravotní, 

rekreační, estetická či kulturní funkce lesa. 

V roce 1960 byl vydán zákon o lesích a lesním hospodářství. Tento zákon rozšiřoval 

odbornou správu na všechny lesy a stanovil povinnost hospodařit v nich podle lesních 

hospodářských plánů. Členil lesy podle převládajících funkcí s rozdílným způsobem 

hospodaření. Určil, že základním tvarem lesa je les vysoký a základním hospodářským 

způsobem způsob maloplodý, pásečný (podrostní).
1
Avšak tento zákon nevyhovoval 

socialistickému hospodaření tehdejších podniků státních lesů. 

V roce 1977 byl tento zákon nahrazen novou zákonnou úpravou, která umožnila 

tzv. racionalizaci lesního hospodaření (větší holé seče, upouštění od striktně podrostního 

a maloplošného hospodaření). 

Asi nejvýznamnější změnou ohledně lesnictví po roce 1989 byla restituce zhruba 40 % 

rozlohy lesů původním vlastníkům. Během 90. let minulého století výrazně vzrostly 

pravomoci státních orgánů ochrany přírody a to přijetím zákona o ochraně přírody a krajiny 

(zákon č. 114/1992 Sb.) a také přijetím nového zákona o lesích (zákon č. 289/1995 Sb.). 

Tento zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

platí dodnes (2011).
2
 

                                                           
1
 RABNÍČEK, Pavel. Základní principy státní lesnické politiky. Praha: Agrospoj, 1994. 41 s. ISBN 80-7084-

088-9. 
2
 WIKIPEDIE, OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE. WIKIPEDIE: Lesnictví [online]. WIKIPEDIE [11. 6. 2011]. 

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesnictv%C3%AD. 
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2. 1  Oceňování jako součást Veřejné politiky 

 Začlenění problematiky této diplomové práce do konkrétní oblasti Veřejné politiky 

provézt nelze. A to z důvodu provázanosti jednotlivých politik. Téma práce patří mezi 

nástroje lesnické politiky a politiky životního prostředí na území České republiky. 

Lesnická politika 

Ačkoliv se žijeme již v 21. století, hraje dřevo jako důležitý materiál stále velmi 

významnou roli. Dřevařství je podstatnou součástí  průmyslu. Lesy ve vlastnictví státu tvoří 

asi šedesátiprocentní podíl z celkové výměry lesů na našem území. Snahou Ministerstva 

zemědělství České republiky je stabilizovat jak dřevozpracující sektor, tak oblast zadávání 

komplexních lesnických zakázek. Tématem zakládání a obnovy lesa, spolu s lesnickým 

hospodařením se zabývá Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice státního 

podniku lesy ČR od roku 2012. Stále se setkáváme se střetem zájmů v oblasti péče o lesy, 

ať se jedná o les ve vlastnictví státu, obce či soukromého vlastníka. Příjmy z prodeje dříví 

jsou nedaňovým příjmem rozpočtu obce a slouží také jako podklad k ocenění tohoto objektu. 

Politika životního prostředí 

Zdravotní stav lesů v ČR stále není uspokojivý. Z hlediska trendů zdravotního stavu 

lesů je na tom ČR obdobně jako řada sousedních států. V závislosti na lokálních podmínkách 

ho ovlivňují především následující faktory:  

- extrémní meteorologické jevy jako důsledek globálních  klimatických změn; 

- staré i současné imisní a ekologické zátěže; 

- nedostatečné využívání přírodních procesů při obhospodařování lesů (nevhodné 

používání holosečí, vysoký podíl umělé obnovy lesů, nedostatečné využívání 

přípravných dřevin při obnově na kalamitních holinách, nevhodná druhová 

a prostorová skladba); 

- nevhodné myslivecké hospodaření a biotičtí škodliví činitelé a jejich aktivizace.   

Problémem je též pokles biodiverzity některých skupin druhů, zejména půdních 

organizmů, hmyzu a hub.
3
 

                                                           
3
 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. EAGRI:Národní lesnický program pro období do roku 2013 [online]. 

EAGRI [12. 6. 2011]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/koncepce-a-strategie. 
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Při tvorbě každé politiky se musí vždy brát ohledy na udržitelný rozvoj životního 

prostředí. Ocenění lesa je nutné zejména při koupi, prodeji či zjištění škod, které na něm byly 

způsobeny. 

2. 2  Struktura lesů v České republice 

 Na našem území s rozlohou 7,8 mil. ha se v současné době nachází asi 2,6 mil. ha 

zalesněných ploch a tato plocha se neustále zvyšuje. Očekává se, že v roce 2020 přesáhne 

2,8 mil. ha. Pro srovnání, na konci 18. století bylo zalesněno pouze 1,8 mil. ha. Lesy v ČR 

jsou podle vlastnictví rozděleny na státní, obecní a soukromé, přičemž největší plochu tvoří 

lesy státní. 

Vlastnictví lesu  

Před rokem 1989 vlastnil stát více než 96 % všech lesů. Během restitucí byly 

původním vlastníkům navráceny všechny pozemky, které jim byly odebrány po 25. 2. 1948. 

Po dvaceti letech od zahájení restitucí lze konstatovat, že restituční proces je s výjimkou 

majetku církví v zásadě ukončen. Městům a obcím bylo převedeno nazpět 16 % lesů  

a právnickým a fyzickým osobám 22 % lesů. Největší zbývající otázkou je restituce lesů, 

které byly dříve vlastněny církvemi, řády a církevními kongregacemi. Z tohoto důvodu 

zůstává církevní majetek v celkovém podílu cca 170 - 180 tisíc ha lesů stále ve vlastnictví 

státu.
4
 

Jak již bylo řečeno, rozhodující podíl lesů v ČR je ve vlastnictví státu (60,10%). Obce, 

jejich lesní družstva a společenstva se na vlastnictví lesů podílejí 16,8 % a soukromí vlastníci 

23,3 %. Z celkové výměry lesů ve vlastnictví České republiky (1 578,7 tis. ha) je 1 356,2 tis. 

ha ve správě s. p. Lesy České republiky, 126,6 tis. ha ve správě s. p. Vojenské lesy a statky 

ČR, 6 tis. ha spravuje Kancelář prezidenta republiky a 89,9 tis. ha obhospodařují Správy 

národních parků.
5
 Konkrétní údaje o struktuře vlastnictví v České republice viz tabulka 

č. 2. 1. 

 

 

                                                           
4
  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. EAGRI: Koncepce MZe k hospodářské politice státního podniku Lesy 

České republiky od roku 2012 [online]. EAGRI [11. 6. 2011]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/koncepce-a-strategie/koncepce-mze-k-hospodarske-politice.html. 
5
  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. EAGRI: Lesnictví [online]. EAGRI [11. 6. 2011]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/. 



8 
 

Tab. 2.1: Vlastnictví lesů v České republice v roce 2010. 

Vlastnictví % podíl lokalit Plocha v tis. ha 

Státní lesy           60,10 1 559 522 

Právnické osoby            2,64     68 519 

Obecní a městské lesy          16,55   429 337 

Lesy církevní a náboženských společenstev            0,05       1 392 

Lesní družstva a společnosti            1,18     30 606 

Lesy fyzických osob          19,48   505 560 

Ostatní (neznámý majitel) 0,00              2 

Celkem 100 2 594 938 

Zdroj: www.uhul.cz, vlastní zpracování. 

Státní správu lesů vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kraje 

a Ministerstvo životního prostředí ČR. 

Práva a povinnosti vlastníka lesa 

Vlastnická práva jsou poměrně značně omezena s cílem zajistit trvalou udržitelnost, 

výnosovou vyrovnanost nebo důležitou mimoprodukční funkci lesa. Je nutné zdůraznit, 

že pravidla jsou stejná pro všechny vlastníky, nehledě na to, zda je vlastníkem stát, privátní 

subjekt nebo někdo jiný. Zákon také, pokud jde o míru ochrany lesa, samozřejmě platí 

pro všechny stejně.   

Základní povinnosti vlastníka lesa vyplývají z lesního zákona. Vlastník nesmí 

poškozovat zájmy jiných vlastníků lesů a musí zachovávat funkce lesa a chránit genofond 

lesních dřevin. 

Majitel je povinen do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy oznámit orgánu státní správy 

lesů vznik nájmu, podnájmu nebo výpůjčky lesních nebo jiných pozemků, jestliže budou trvat 

maximálně pět let. 

Pokud je výměra větší než 50 ha si vlastník musí zabezpečit zpracování Lesního 

hospodářského plánu (dále jen LHP) a hospodařit podle tohoto schváleného dokumentu, 

v případě menší rozlohy a protokolárního převzetí Lesní hospodářské osnovy (dále jen LHO) 

podle ní. 

Lesní hospodářské plány jsou dokumenty upravující veškeré nakládání s lesem formou 

závazných ustanovení a doporučení. Jsou nástrojem vlastníka lesa a zpracovávají se zpravidla 

na 10 let. Závazně se upravuje maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDnosov%C3%A1_vyrovnanost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mimoproduk%C4%8Dn%C3%AD_funkce_lesa&action=edit&redlink=1
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a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Státní a obecní lesy mají jako závazný ukazatel též 

minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 ti let věku.
6
 

Lesní hospodářská osnova se zpracovává pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha, 

pokud pro ně není zpracován plán. Zpracovává se obvykle na deset let. Vlastník, který má 

zájem využít osnovu pro hospodaření v lesích, protokolem od orgánu státní správy lesů 

osnovu převezme. Náklady na zpracování osnov hradí stát a vlastník lesa je obdrží bezplatně.
7
 

Vlastník je povinen strpět provádění potřebných úkolů spojených s inventarizací lesů 

a poskytovat nezbytné údaje orgánům státní správy lesů. 

Musí vést evidenci o původu reprodukčního materiálu použitého při obnově lesa 

a zalesňování a uchovávat ji po dobu 20 let od obnovy lesa nebo zalesnění. 

Je nucen obnovovat lesní porosty vhodnými dřevinami a vychovávat je včas 

a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění 

funkcí lesa. 

Zjišťuje a eviduje výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození 

důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření. Spolu s tím je spojena prevence 

proti vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů a předcházení vzniku lesních požárů. 

Zajišťuje hospodaření v součinnosti s odborným lesním hospodářem a každou změnu 

v osobě odborného lesního hospodáře oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů. Vede lesní 

hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově 

lesa v jednotlivých porostech, souhrnné údaje předat orgánu státní správy lesů vždy do konce 

března za uplynulý kalendářní rok. 

Funkce lesů 

Členění funkcí lesu v ČR je zakotveno v lesním zákoně. Ten podle převažujících 

funkcí zařazuje lesy do kategorií.  Patří sem lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy 

hospodářské. O zařazení lesů do jednotlivých kategorií rozhodne orgán státní správy lesů 

na návrh vlastníka lesa nebo z jeho vlastního podnětu. 

                                                           
6
PORTÁL LESNÍ MORAVA. LM: Lesní poradna [online]. LM [19. 6. 2011]. Dostupné z: 

http://www.lesnimorava.cz/lesni-hospodarsky-plan. 
7
 PORTÁL LESNÍ MORAVA. LM: Lesní poradna [online]. LM [19. 6. 2011]. Dostupné z: 

http://www.lesnimorava.cz/lesni-hospodarska-osnova. 
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Do kategorie lesů ochranných se zařazují lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích 

(sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, rašeliniště apod.). Dále sem patří vysokohorské 

lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných 

hřebenech.  Spolu s lesy v klečovém lesním vegetačním stupni. 

Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí 

 se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů 

přírodních léčivých a stolních minerálních vod anebo na území národních parků a národních 

přírodních rezervací. Do této kategorie lze dále zařadit lesy, u kterých je veřejný zájem 

na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění 

mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jedná se o lesy: 

- v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích 

a přírodních památkách; 

- lázeňské; 

- příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí; 

- sloužící k lesnickému výzkumu a lesnické výuce; 

- se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou; 

- potřebné pro zachování biologické různorodosti; 

- v uznaných oborách a samostatných bažantnicích; 

- v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. 

Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo 

lesů zvláštního určení.
8
 

Účel oceňování 

 V České republice se při oceňování lesa setkáváme se dvěma zcela odlišnými přístupy. 

Jedná se o administrativní cenu a tržní hodnotu. 

                                                           
8
 Zákon č. 151 ze dne 17. června 1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku). In: Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 54, s. 2868 – 2877. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3146. 
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 Administrativní cena se používá převážně pro potřeby daňového řízení, 

 kdy znalecký posudek slouží jako podklad pro stanovení daně z převodu nemovitostí, 

darovací daně či výpočtu odměn notářů a správců majetku. Nebo také je vyžadován některými 

zvláštními právními předpisy, např. při vyvlastnění majetku státem, 

 při prodeji bytového fondu obcí. Banky ji využívají při poskytování úvěrů 

 u zastavovaných nemovitostí, pojišťovny pro výpočet pojistného. Má zajistit, že žádný 

zainteresovaný subjekt nebude poškozen. 

 Tržní hodnota odráží reálnou cenu objektu na trhu. Využívá se u hypotečního 

úvěrování, pro spravedlivé rozdělení majetku při soudním řízení či prodeji majetku 

 jak dobrovolném tak nuceném. Všeobecně se setkáváme častěji s tržní hodnotou 

 než administrativní cenou. Les je v tomto důsledků důležitý z hlediska mimoprodukční 

a produkční funkce.  

 S produkční funkcí je spojena činnost člověka. Les je brán jako poskytovatel surovin 

pro zdroj tepelné energie, pro výrobu jednoduchých nástrojů a pomůcek 

či stavebnictví. Nejde jen o dřevní surovinu, ale také o ostatní výrobky typu vánoční stromky, 

dekorace do bytů, léčivé byliny, lesní plody a houby, zvěřina či trofeje. 

 Působení lesů, jako poskytovatele veřejných užitků při přímém nebo nepřímém využití 

lidskou společností zajišťuje mimoprodukční funkce lesa. Patří sem ekologické 

a sociální aspekty.  Ekologické aspekty jsou brány ve smyslu půdoochranné, hydrické, 

klimatické anebo hygienické ochrany. Sociální potenciál je brán rekreační, zdravotní, 

kulturní, vědeckou či vojenskou funkcí. Tento mimoprodukční význam lesa nelze vždy 

finančně ocenit. Příkladem může být estetická vlastnost, která je brána každým občanem 

jinak.
9
 

Oceňování lesa se stává nezbytnou součástí rozhodovacího procesu. Využijeme jej 

např: 

- u změny vlastnictví v případě koupě, prodeje, směny, dělení dědictví aj.; 

- při zjištění škod a odškodnění u náhrady škod způsobených požárem, zvěří, imisemi, 

trvalým či dočasným vynětím z lesní půdy při stavební činnosti apod.; 

- u ocenění užívacích práv myslivosti; 

                                                           
9
  ONDŘÁČEK, Karel. Základy lesního hospodářství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická 

univerzita, 2003. 173 s. ISBN 80-7157-666-2. 
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- ke zjištění daňové hodnoty u daně z nemovitosti, daně dědické, darovací či úplatného 

převodu; 

- k majetkovému výpočtu, tj. zjištění hodnoty pro výsledkové účty a bilance jako 

kritéria vývoje stavu lesa a pro zjištění výnosnosti majetku. 

Rozeznáváme administrativní a tržní cenu.
10

 

Administrativní cena 

 Administrativní tzv. úřední cenou rozumíme cenu zjištěnou podle cenového předpisu. 

Jedná se o kategorii cen netržních, které jsou účelově vypracovávány v rámci současné 

politické a národohospodářské situace. Prostřednictvím úředních cen stát ovlivňuje své 

fiskální zájmy a politické cíle. Na výši úředních cen mají tak významný vliv nejen poměry 

na trhu, ale i podněty státních orgánů.
11

 

Administrativní ceny mají na našem území významné postavení. Výrazný pokrok 

v oceňování lesů způsobilo za doby Rakouské monarchie nařízení o tzv. Josefínském katastru 

z roku 1785.  S ním souvisí zavedení první úřední ceny lesa i v našich zemích. Na základě 

tohoto dokumentu byla od roku 1789 podrobena pozemkové dani také tzv. panská půda 

(včetně lesního majetku). Tímto dekretem byla zavedena „rakouská kamerální taxa
12

“,  

která se stala základem vzorcových metod úpravy hmotného výnosu a také oceňování lesních 

majetků. 

Nynější způsob administrativního výpočtu ceny lesa, se vztahuje k roku 1994, 

kdy vyšla ministerstvu financí vyhláška č. 178/1994 Sb. o oceňování staveb, pozemků 

a trvalých porostů. Zde se poprvé uplatnily základní přístupy k ocenění lesa, které jsou 

s obměnami a doplněními použity i v následujících vyhláškách a jejich novelách. V současné 

době je v platnosti vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (oceňovací vyhláška). Tato vyhláška stanoví základní ceny, koeficienty, přirážky  

a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových 

hodnot a služeb. 

Administrativní cena tvoří součet ceny pozemku a ceny porostu. 

                                                           
10,11

 SEBERA, Jan. Oceňování lesa. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. 114 s. 

ISBN 80-7157-818-5. 
12

 Tzv. Rakouská kamerální taxa – kameralistika znamená komorní, státní účetnictví. 
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Tržní hodnota 

Ke zjištění tržní hodnoty lesních pozemků s porostem, která zohledňuje jeho 

dřevoprodukční funkci, slouží metody založené na: 

-  nákladovém přístupu; 

- výnosovém přístupu; 

-  porovnávacím přístupu. 

 Tyto metody mají své výhody a nevýhody. Pro použití nákladového přístupu je 

potřeba mít dostatečný soubor informací o skutečném stavu majetku, přičemž sou kladeny 

vysoké požadavky na dendrologické
13

 znalosti oceňovatele. Tento způsob je vhodný pro 

oceňování škod a újem. 

 Pro využití výnosového přístupu je nutné se rozhodnout, který teoretický model 

výpočtu ceny je nejvhodnější. Jedná se často o protichůdné postupy. V České republice není 

tento přístup příliš používán z důvodu absence použitelné úrokové míry. Metoda je vhodná 

pro ocenění větších hospodářských celků, jež pravidelně generují peněžní toky. 

 Pro využití porovnávacího přístupu je nutno mít k dispozici dostatečný počet validních 

a verifikovaných případů v dané oblasti. Avšak dostupnost takových údajů je velmi 

komplikovaná, jednou z možností je použití nabídkových cen z realitních portálů, které však 

zdaleka nemusí být cenami konečnými.
14

 

 Z historie jsou známy dva modely sloužící k ocenění lesa a lesní půdy: 

-  Škola čistého výnosu z půdy; 

-  Škola čistého výnosu z lesa. 

 První přístup hodnotí les jako součet ceny lesní půdy a ceny lesního porostu a druhý 

hodnotí les jako celek. 

 Pro tržní účely není často potřeba kalkulovat zvlášť cenu lesní půdy a lesního porostu, 

tudíž tržní ocenění může vycházet ze školy čistého výnosu z lesa. Oproti tomu pro stanovení 

                                                           
13

 Dendrologie je nauka o stromech a dřevinách. 
14

 SMETÁK, Aleš, Problematika tržního oceňování lesních pozemků s porosty. ODHADCE a oceňování 

majetku. 2010, č. 3-4, p. 96. ISSN 1213-8223. 
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škody je takový postup nevhodný. Oba postupy se od sebe zásadně liší v mnoha podstatných 

aspektech, které budou vysvětleny v této práci. 

2. 3  Administrativní oceňování pozemků 

Pro účely oceňování se pozemky člení podle zákona č. 151/1997 Sb. §9 na: 

-  stavební pozemky; 

-  zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina; 

- lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky zaevidované v katastru nemovitostí 

a zalesněné nelesní pozemky; 

- pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní toky; 

- jiné pozemky, jako jsou např. hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, 

jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál či bažina. 

 Základní cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem, není-li 

územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho jiné využití ani není 

předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se zjistí podle ceny 

plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena tohoto pozemku 

je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které se na něm nacházejí. 

Částky v Kč/m
2
 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 3/2008 Sb. 

v příloze č. 24.
15

 

 Takto vypočítaná cena se upraví o přirážky podle přílohy č. 25 a vynásobí 

koeficientem Kp z přílohy č.39 této vyhlášky. Zjištěná cena musí činit nejméně 1 Kč/m
2
. 

Pro účely oceňování se trvalé porosty člení podle zákona č. 151/1997 Sb. § 14 na: 

- lesní porosty; 

- ovocné dřeviny; 

- vinnou a chmelovou révu; 

                                                           
15

 Vyhláška č. 3 ze dne 3. ledna 2008 o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2008, částka 2, s. 42-256. Dostupná také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5227. ISSN 1211-1244. 
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- a okrasné rostliny. 

Lesní porost oceňujeme dle zákona nákladovým a výnosovým způsobem. Vychází 

se ze skupin lesních dřevin podle jejich zastoupení v lesním porostu, věku, obmytí, bonitních 

stupňů a zakmenění.
16

  

Metodiku zjištění základních cen lesních porostů spolu s jejich úpravou vyjadřující 

kategorii lesa, hospodářský tvar lesa, stupeň poškození porostu, sortimentaci porostu a další 

vlivy. Všechny tyto aspekty vztahující se k produkci dřeva stanovuje vyhláška. 

Při zjišťování hodnoty se vychází z údajů o lesním porostu obsažených v závazném 

podkladu zpracovaném podle zvláštního předpisu. V případě, že tento podklad není zpracován 

nebo údaje v něm uvedené neodpovídají skutečnosti, zjistí se potřebné údaje podle 

skutečnosti.
17

 

2. 4  Administrativní oceňování lesních porostů 

 Stejně jako u oceňování lesního pozemku, také zde se vychází opětovně z vyhlášky 

č.3/2008 Sb. Cena porostu, takto zjištěným způsobem se vypočte jako součet jednotlivých 

skupin dřevin uvedených v příloze č. 26 tohoto předpisu, a to v poměru jejich plošného 

zastoupení v porostu. 

Výchozí cena v Kč/m
2
 jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce: 

Ha =[(Au – c) x fa + c] x Ba,         (2.1) 

kdy 

Ha je základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění; 

Au cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí
18

 u pro kompetentní bonitní stupeň; 

c náklady na zjištěnou kulturu; 

fa  věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a patřičný bonitní stupeň; 

                                                           
16

 Zakmenění je stupeň využití růstového prostředí porostu. 
17

 Zákon č. 151 ze dne 17. června 1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku). In: Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 54, s. 2868 – 2877. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3146. 
18

 Doba obmýtí je stanovena jako rámcová produkční doba pro porosty zařazené do hospodářského souboru.  
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Ba zakmenění ve věku ke dni ocenění. 

 Potřebné informace ohledně zastoupení dřevin v lesním porostu se nachází z lesního 

hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy. Tyto údaje se ověří, popřípadě upraví 

podle skutečného stavu. Převodní tabulky potřebné ke stanovení bonitních stupňů lesních 

dřevin jsou uvedeny v příloze č. 27 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 

Cena mýtní výtěže Au stáří u je rozdělená podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí 

 a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 28 vyhlášky. Pokud se tento ukazatel nevyskytuje 

v této příloze, nalezené hodnoty jsou uvedeny v doplňku č. 26. V tomto případě se cena mýtní 

výtěže Au zjistí jako přiměřená hodnota interpolací. 

Obmytí u se zjišťuje z LHP anebo LHO dle přílohy č. 28 vyhlášky. 

Náklady v Kč na m
2
 zajištěné kultury c dle jednotlivých skupin dřevin jsou uvedeny 

v dodatku č. 29. Tyto náklady obsahují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou 

ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby 

zabezpečení lesního porostu. Nezahrnují náklady vynaložené po uplynutí doby zaručení 

kultury. Jedná se například o náklady na péči o mlaziny a náklady na pučistky a prořezávky. 

Věkový faktor fa dle patřičného obmýtí je uveden v příloze č. 30. Pokud se tento 

ukazatel nevyskytuje v dané příloze, využije se dodatek č. 26. V daném případě je vzorec 

následující: 

Ha =[(Au – c) x fa x (1/fuv) + c] x Ba,        (2.2) 

kdy 

Ha je základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění; 

Au cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro kompetentní bonitní stupeň; 

c náklady na zjištěnou kulturu; 

fa  se převezme z přílohy č. 30 vyhlášky pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí; 

Ba zakmenění ve věku ke dni ocenění; 
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1/fuv jedná se o opravný faktor pro obmýtí, kdy číselná hodnota f se převezme z přílohy 

č.30.
19

 

 Pokud není sestaven LHP ani LHO, určí údaje o složení lesního porostu, jeho věku, 

bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Obmýtí se převezme z oblastního plánu 

rozvoje lesů pro příslušný hospodářský soubor.
20

 

 Takto stanovené ceny podle § 35 a § 36 se upraví přirážkami a srážkami zjištěných 

podle tabulek umístěných v příloze č. 31 vyhlášky spolu se zdůvodněným koeficientem Kp 

z doplnění č. 39 tohoto předpisu. 

 V případě, kdy stáří porostu je vyšší než doba obmýtí, je vzorec tento: 

Ha = Au x Ba,          (2.3) 

kdy  

Ha je základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění; 

Aa je základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění; 

 Ba  zakmenění ve věku ke dni ocenění. 

 Pokud je stáří lesních dřevin nižší než její odmýtí, sníží se základní cena koeficientem 

Kv. Ten vypočteme jako hodnotu 1,00 sníženou o rozdíl mezi obmýtí a věkem oceňované 

skupiny lesních dřevin vynásobený hodnotou 0,005/rok. 

 V případě, že jsou splněny podmínky pro více druhů srážek, lze základní cenu snížit 

až o 75 %.
21

 

 Stanovit cenu lesního porostu administrativním způsobem lze i zjednodušenou 

metodou. Využívá se při určení darovací daně a daně z převodu nemovitostí. Popřípadě pro 

účely příslušné zvláštním právním předpisem. Hodnota lesního porostu je stanovena, 

jako součet dílčích cen jednotlivých tříd dřevin v poměru jejich úhrnného zastoupení 

v oceňovaném porostu. 

 Cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí pomocí tohoto vzorce: 
                                                           
19,20,21

Vyhláška č. 3 ze dne 3. ledna 2008 o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2008, částka 2, s. 42-256. Dostupná také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5227. ISSN 1211-1244. 
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ZCSD = VSD x CSD x Ba x Kp,                                           (2.4) 

v němž  

ZCSD je zjištěná cena skupiny dřevin v Kč; 

VSD výměra zastoupené skupiny dřevin v m
2
; 

CSD cena v Kč/m
2
 pro příslušnou skupinu dřevin, stáří, bonitní stupeň a zakmenění 1,0 

z tabulek přílohy č. 33 vyhlášky; 

Ba zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění; 

Kp  koeficient prodejnosti z přílohy č. 39 vyhlášky. 

 Tak jako u předešlých vzorců se informace potřebné k výpočtu hodnoty nachází 

v LHO nebo LHP. Případně se upraví podle skutečného stavu.
22

 

2. 5  Tržní způsob 

 Jak již bylo řečeno výše, rozeznáváme u tržní metody porovnávací, výnosový 

a nákladový přístup. 

Nákladový přístup 

 Tato metoda vychází převážně z fyzických a technických vlastností oceňovaného 

subjektu. Výsledkem znalcem stanovené hodnoty je informace, kolik by stála výroba dané 

věci v době ocenění. Základem je stanovení veškerých potřebných nákladů. Postup se používá 

většinou v případech, kdy nelze objektivně využít pro určení hodnoty objektu výnosová ani 

porovnávací metoda. Využití nachází nejčastěji při oceňování staveb, u kterých se 

nepředpokládá přímý ekonomický efekt. Tudíž s nimi není běžně obchodováno na trhu. 

Příkladem jsou budovy škol, církevní stavby, inženýrské stavby, nemocnice či u zcela 

nových, rozestavěných anebo nadměrně opotřebených budov.  

Věcná hodnota je zjištěna podle vzorce: 

VěH = NP – OP,                               (2.5) 

                                                           
22

 Vyhláška č. 3 ze dne 3. ledna 2008 o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2008, částka 2, s. 42-256. Dostupná také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5227. ISSN 1211-1244. 
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kdy 

VěH  je věcná hodnota ke dni ocenění; 

NP náklady na pořízení (výstavbu); 

OP je opotřebení věci. 

Jedná se o technicky nejnáročnější metodu. Základní techniky zjištění tržní ceny pomocí 

nákladového přístupu jsou: 

- Metoda zjištění pomocí skutečně dosahovaných nákladů v daném období založená 

 a to kalkulačním vzorcem; položkovým způsobem prostřednictvím podrobného 

rozpočtu; stavebnicovým způsobem (agregované položky) anebo pomocí 

technicko-hospodářských ukazatelů; 

- Zjištění ceny podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.; 

- Zjištění ceny stavební bodovací metodikou; 

- Zjištění ceny staveb na základě obytné plochy.
23

 

Podrobný popis technik využívaných při oceňování nákladovou metodou nebude 

v práci proveden. 

Porovnávací metoda 

 V tržním prostředí lze porovnávací přístup považovat za metodu s nejvyšší vypovídací 

schopností, neboť je nemovitost oceněna na základě aktuálních dat získaných z trhu. Jedná se 

zejména o realizované prodeje obdobných nemovitostí nebo nabídky obdobných nemovitostí. 

Předpokladem je však dostatečný statistický soubor nemovitostí, které nevykazují příliš 

odlišností od nemovitosti oceňované. 

Mechanismus výpočtu je striktně daný, umožňuje však znalci do indexu cenového 

porovnání zahrnout i faktory, které nejsou postihnuty v předem definovaných dílčích 

indexech.  V ukazateli trhu je možné do jisté míry postihnout i vývoj na realitním trhu. 

                                                           
23 SLAVATA, David. Oceňování majetku A. Ostrava, 2008. Elektronická studijní podpora kombinovaného 

studia. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra veřejné ekonomiky. 
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Mezi nejčastější faktory, které se u nemovitostí zohledňují, patří velikost objektu, 

umístění, využitelnost, vybavenost, opotřebenost a v neposlední řadě okolí. 

Existují následující základní přístupy zjištění porovnávací hodnoty nemovitostí. Jedná se o: 

- zjištění hodnoty odbornou rozvahou, je sice nejjednodušší, avšak nepřesná, založená 

na aritmetickém průměru, využitelná pouze u homogenních statků; 

- zjištění hodnoty pomocí koeficientu prodejnosti, tato technika předpokládá, že má 

znalec vytvořenou databázi již prodaných nemovitostí, u nichž zná cenu a je u nich 

schopen vypočítat časovou cenu pomocí nákladové metody; 

- zjištění hodnoty přímým porovnáním, založeno na srovnávání s obdobnými již 

oceněnými nemovitostmi, u každého oceňovaného objektu je prováděn přepočet buďto 

pomocí koeficientů anebo přirážek či srážek podle odlišnosti jednotlivých složek; 

- zjištění hodnoty nepřímým porovnáním, výpočet je obdobný jako u přímého 

porovnání avšak se zaměřením na ocenění na m
2
. 

Výnosová metoda 

 V tržním prostředí je výnosové ocenění hojně využíváno u nemovitostí komerčního 

charakteru. Obecně do výnosové metody vstupují čtyři hlavní faktory, a to náklady, výnosy, 

míra kapitalizace (případně diskontní míra) a čas. V tržním pojetí výnosového přístupu jsou 

posuzovány všechny tyto faktory a sestaven takový model výnosového ocenění, který dokáže 

nejlépe vystihnout budoucí ekonomický i technický vývoj nemovitosti. Metody výnosového 

přístupu rozlišujeme dle doby příjmu, jenž z držby objektu plyne. 

Výpočet výnosové hodnoty majetku se zajištěným nekonečným výnosem, 

použití za předpokladu věčné renty pro majitele, vzorec je následující: 

VH = ČV/i,           (2.6) 

kde  

ČV  je čistý výnos; 

i  je úroková míra setinná. 

Výpočet výnosové hodnoty majetku se zajištěným dočasným výnosem, podmínkou 

 je poplynutí renty majiteli jen na omezenou dobu, a to z důvodu zaniknutí či prodejem 

nemovitosti.  
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Za předpokladu zaniknutí věci je vzorec tento: 

VH = ČV x [(1-1/(1+i)
n
)/i],        (2.7) 

kdy 

ČV je čistý výnos; 

i  je úroková míra setinná; 

n  je zbývající doba životnosti staveb. 

V případě prodeje je postup následující: 

VH = ČV x [(1-1/(1+i)
n
)/i] + R/(1+i)

n
,       (2.8) 

kde  

ČV je čistý výnos; 

i  je úroková míra setinná; 

n  je zbývající doba životnosti staveb; 

R  je předpokládaná prodejní cena věci v roce n. 

Výpočet výnosové hodnoty majetku pomocí diskontovaných peněžních toků je obdoba 

předešlých dvou postupů, avšak místo nákladů a výnosů jsou zde zavedeny příjmy 

 a výdaje plynoucí po určité období, a to minimálně 8-12let, matematický výpočet 

 je tento: 

VH = [∑(ČTt/(1+i)
t-1

)] + ZCt,        (2.9) 

kde  

ČT je čistý peněžní tok v roce t; 

i je úroková míra setinná; 

t je počet období, ve kterých je čistý peněžní tok a následný prodej realizován; 

ZC je zůstatková cena, za kterou je věc prodána v roce t.
24

 

                                                           
24 SLAVATA, David. Oceňování majetku A. Ostrava, 2008. Elektronická studijní podpora kombinovaného 

studia. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra veřejné ekonomiky. 



22 
 

3 Ocenění vybraného lesního porostu a lesního pozemku 

Vybraný objekt ocenění je ve vlastnictví Městysu Velký Újezd.  

Městys Velký Újezd se nachází v nadmořské výšce 371 m u staré obchodní cesty 

s brodem mezi Olomoucí a  Lipníkem nad Bečvou, na pozvolně sestupujícím svahu úpatí 

Oderských vrchů. Pouhých 6 kilometrů od obce pramení řeka Odra. Dnes, na počátku 

21. století, je Velký Újezd obcí s bohatou historií a kulturní tradicí. V současné době zde žije 

více než 1220 obyvatel.
25

Městys se nachází v Olomouckém kraji. 

Podle původního půdorysu a polohy této obce, jako trhové osady, lze datovat vznik již 

ve 12. století. Přídavek „Velký“ se během doby několikrát obměnil, takže to byl v různých 

obdobích nejprve Velký Augesd, na přelomu 15. stol se užívalo Volavý Augesd, po roce 1500 

Svrchní Augesd, za sto let později Hrubý Augesd či též Oujezd. Od poloviny předminulého 

století se užívá již trvale Velký Újezd. Původ názvu „Újezd“ se vysvětluje takto: území nebo 

místo, které bylo osídlováno, prodáváno, darováno a přítomné strany objely po hranici toto 

území – odtud Újezd.
26

 

Není známo přesné datum založení ani jméno zakladatele, ale už roku 1301 je dle 

Moravských zemských desek Újezd uveden mezi farnostmi lipenského děkanství patřícího 

k arcijáhenství olomouckému. Od roku 1381 je Újezd už jasně označován jako městečko.  

Není však přesně známo, kdy došlo k jeho povýšení. Třicetiletá válka byla pro obec dobou 

zkázy. K důsledkům válečných událostí patřilo i to, že Újezd byl zbaven privilegovaného 

postavení městečka. Nový poválečný rozkvět zaznamenala obec díky knížecí rodině 

Podstatských. Ta zde postavila v roce 1738 chudobinec a o šest let později obnovila 

ve válkách zaniklou faru. Kdysi byl Velký Újezd také významnou stanicí na hlavní „císařské“ 

silnici, kde se měnívala přípřež. V roce 1749 zde byl postaven vrchnostenský špitál. 

Z roku 1791 pochází budova někdejší poštovní přepřahací stanice. V 19. století byl opět 

Velký Újezd považován za městečko, a městysem byl až do roku 1957.
27

 Obec se stala opět 

městysem až v roce 2007. 

Po revoluci začal opět svobodnější život a modernizace obce. 

Byl zde zaveden telefon, plyn, obecní vodovod, kanalizace a do provozu byla uvedena 

                                                           
25

WIKIPEDIE, OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE. WIKIPEDIE: Městys Velký Újezd [online]. WIKIPEDIE 

[ 7. 2. 2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_%C3%9Ajezd. 
26

 DOMES, Karel. Velký Újezd a okolí. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1974. 198 s. ISBN 48-002-74. 
27

DOMES, Karel. Z historie Velkého Újezda a okolí. 1. vyd. Nový Jičín: Moravské tiskařské závody, 1966. 151 

s. ISBN 456-12-501-66. 
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čistička odpadních vod. Přestavěno velké i horní náměstí, vybudováno nové autobusové 

stanoviště a dále také zaveden bezdrátový internet. Městys má dokonalé pokrytí sítí mobilních 

operátorů. Ordinuje zde praktický, dětský a zubní lékař. V obci je lékárna, pošta, stolařství, 

zahradnictví, bednářství, stavitelství, zemědělská činnost, pila, dále několik obchodů 

a pohostinství, autoservis, knihovna, posilovna, sauna, masáže, kadeřnictví, ubytovna, 

penzion.
28

 

3. 1 Předmět ocenění 

 Jak již bylo řečeno vlastníkem lesa je Městys Velký Újezd, katastrální území Velký 

Újezd, pro který vykonává přenesenou působnost ve věci obce pověřenou správou Statutární 

město Olomouc. Celková výměra pozemků určených k plnění funkce lesa ve vlastnictví obce 

je 11,14 ha. Veškeré výpočty a údaje vycházejí z LHO platné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2018, 

vydané Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí, oddělením péče o krajinu 

a zemědělství podle pravomoci svěřené mu zákonem č. 289/1995 Sb, §25 odstavce 1. Celková 

povolená výše těžeb pro toto území je 368 m
3
. Kopie LHO viz příloha č. 1. 

 V práci bude oceněn lesní pozemek s lesním porostem o celkové výměře 8767 m
2
,  

na katastrálním území Velký Újezd 779792. Pozemek je určen k plnění funkce lesa.
29

 

Výpis z katastru nemovitostí viz příloha č. 2. Jedná se o přírodní oblast Nízký Jeseník, lesní 

typ 3S2, což je svěží dubová bučina se svízelem drsným na mírných svazích. Nachází se zde 

dva druhy dřevin, a to lípa malolistá a borovice lesní. Stáří porostu je 102 let 

a mají zakmenění 8. Pro názornost přesného umístění oceněného lesa slouží obrázek č. 3.1, 

kde červeně vyšrafovaná část představuje subjekt, jemuž je věnována tato práce. 

Fotodokumentace lesa je umístěna v příloze č. 3. Jedná se o fotografie oceňovaného lesa 

a blízkého okolí. 
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MĚSTYS VELKÝ ÚJEZD, OFICIÁLNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY.MVÚ: současnost [online]. MVÚ [12. 1. 2012]. 

Dostupné z: http://www.velkyujezd.cz/soucasnost. 
29

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. CUZK: nahlížení do katastru [online]. CUZK [12. 1. 2012]. 

Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?&typ=parcela&id=2111752805. 
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Obr. 3. 1: Přesné umístění oceňovaného objektu. 

Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, vlastní zpracování. 

 Lípa malolistá je zastoupena na 60 % výměry oceňovaného lesa. Zásoba této dřeviny 

je 161 m
3
 bez kůry. Obnovní těžba činí 141 m

3 
bez kůry. 

 Lípa malolistá je statný opadavý listnatý strom s košatou, vysoko klenutou korunou, 

který dorůstá i více než 30 metrů. Lípa má mnohostranné využití. Vysazuje se pro dřevo, 

jako okrasný a stínící strom, jako medonosný strom anebo pro své květy, které jsou vysoce 

ceněné v lidovém léčitelství. V mnoha slovanských zemích je lípa považována za národní 

strom. U těchto zemí bývá symbol lipového listu či květu často užit v mincovnictví 

a heraldice. Lipové dřevo je měkké, lehké, dobře opracovatelné a vysoce ceněné řezbáři. 

Využívá se k výrobě hudebních nástrojů, vyřezávání zdobeného nábytku i k další řezbářské 

práci. Slouží jako surovina pro přípravu tzv. aktivovaného dřevěného uhlí, které má podobné 

vlastnosti i použití jako živočišné uhlí.30 

 

                                                           
30

WIKIPEDIE, OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE. WIKIPEDIE: Lípa malolistá [online]. WIKIPEDIE 

[10. 2. 2012]. http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpa_malolist%C3%A1. 
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 Borovice lesní je dle LHO zastoupena na 40 % z celkové výměry oceňovaného lesa. 

Zásoba tohoto druhu stromu je 106 m
3
 bez kůry. Obnovní těžba je 93 m

3 
bez kůry. 

Borovice lesní je jehličnatý strom s mohutným hluboko prorostlým hlavním kořenem 

a široce rozestřenou až plochou korunou. Může dorůst výšky až 40 metrů. Dožívá se stáří 

300 až 350 let. Poskytuje vynikající pružné, lehké a měkké pryskyřičnaté dřevo s výraznou 

kresbou letokruhů. Používá se na výdřevu v dolech a na výrobu pražců. Je též jedním 

z nejvhodnějších dřev na stavbu lodí. Vynikající je i jako palivo a pryskyřice z ní je zdrojem 

terpenických látek. Krom toho je vysazována pro zpevnění sutí a písčitých půd a jako okrasný 

strom.
31

 

 Model těžby je 88 %. Z celkové výměry 0,88 ha tzn. 0,77 ha. Zalesněno bude 

v poměru zastoupení 1:1 a to dub letní plochou 0,38 ha a zbývající část 0,39 ha opět lípou 

malolistou. 

 Doba obmytí je u obou typů dřevin 100 let a obnovní 30 let.  

3. 2  Administrativní ocenění 

 V této podkapitole bude oceněn lesní pozemek a lesní porost administrativním 

způsobem dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb. a to §35 a §40. Kdy oba typy lesních dřevin 

budou oceněny zvlášť.  

3. 2. 1 Administrativní ocenění lesa 1. způsob 

 Vzhledem k tomu, že stáří porostu je vyšší než doba obmytí, bude použit vzorec 

č. 2. 3. 

Lípa malolistá 

 Lípa je zařazena podle přílohy č. 26 vyhlášky do lesní skupiny dřevin buk. Do této 

skupiny dřevin patří mimo buk i habr, jírovec, všechny druhy javorů a lip. 

 Základní cena skupiny dřevin, do níž patří lípa ve věku ke dni ocenění, se stanoví 

pomocí ceny mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí 100 let pro příslušný bonitní stupeň 

5. Nacházející se v příloze č. 28 vyhlášky. Přesné hodnoty potřebné k výpočtu základní ceny 

lípy malolisté v Kč/m
2
 zobrazuje tabulka č. 3. 1. 
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WIKIPEDIE, OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE. WIKIPEDIE: Borovice lesní [online]. WIKIPEDIE 

[7. 2. 2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Borovice_lesn%C3%AD. 
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Tab. 3. 1: Údaje pro výpočet. 

Ukazatel Hodnota 

Au                                 55,76 Kč/m
2
 

Ba 0,8 
Zdroj: LHO, vyhláška č. 3/2008 Sb., vlastní zpracování. 

Zakmenění bylo stanoveno dle LHO  na 0,8. Věkový hodnotový faktor pro dobu 

obmýtí 100 let a příslušný bonitní stupeň 5 je dle přílohy č. 30 vyhlášky 1,000,  

tudíž se ve vzorci neobjevuje.  

Výpočet: 55,76 x 0,8 = 44,608 Kč/m
2
. 

 Takto stanovená základní cena se upravuje pomocí přirážek a srážek v příloze č. 31 

tabulek 1 – 3 oceňovací vyhlášky. Pásmo ohrožení je dle LHO označeno písmenem D. 

Do tohoto pásma ohrožení se řadí lesní pozemky s porosty s nižším imisním zatížením. 

Kdy poškození dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během 16 - 20 let. 

Patří sem i takové lesní pozemky s porosty, kde je vliv imisí patrný, avšak dynamiku 

zhoršování zdravotního stavu lesních porostů zatím nelze přesně definovat. Ročně v těchto 

dospělých borových anebo listnatých porostech odumře do 2 % původního počtu stromů.
32

 

Po osobním průzkumu zvoleného objektu bylo zjištěno, že zvolený objekt nesplňuje 

požadavky přílohy č. 31 potřebných k uplatnění přirážek a srážek ze základní ceny, tudíž je 

stanoven na 1,00. 

Dále bude stanovena základní cena upravená v Kč/m
2
. Koeficient prodejnosti je dle 

přílohy č. 39 vyhlášky, poznámky č. 15 je roven 1,00.  

Výpočet: 44,608 x 1,00 x 1,00 = 44,608 Kč/m
2
. 

Lípa má zastoupení na 60 % plochy z celkových 8 767 m
2
, tzn. že tato dřevina roste 

na 5 260,2 m
2
. 

Výpočet: 44,608 x 5260,2 = 234 647 Kč. 

Administrativně stanovená cena za porost lípa malolistá je po zaokrouhlení  

na desetikoruny dle § 46 vyhlášky 234 650 Kč. 
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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. EAGRI: právní předpisy[online]. EAGRI [22. 1. 2012]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100051836.html. 
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Borovice lesní 

 Borovice je, jak již název napovídá zařazena podle přílohy č. 26 vyhlášky do skupiny 

lesních dřevin Borovice. Do této skupiny dřevin patří všechny druhy borovic. 

Základní cena skupiny dřevin, do níž patří borovice ve věku ke dni ocenění, se stanoví 

pomocí ceny mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí 100 let pro příslušný bonitní stupeň 

4. Jak již bylo řečeno výše, nacházející se v příloze č. 28 vyhlášky. Přesné hodnoty potřebné 

k výpočtu základní ceny borovice lesní v Kč/m
2
 viz tabulka č. 3. 2. 

Tab. 3. 2: Údaje pro výpočet. 

Ukazatel Hodnota 

Au                                 29,99 Kč/m
2
 

Ba 0,8 
Zdroj: LHO, vyhláška č. 3/2008 Sb., vlastní zpracování. 

Jak zobrazuje tabulka č. 3. 2, zakmenění je zde dle LHO stejné jako u předešlé 

dřeviny. Věkový hodnotový faktor pro dobu obmýtí je opět 100 let a příslušný bonitní stupeň 

4 je dle přílohy č. 30 vyhlášky 1,000, tudíž se taktéž ve vzorci neobjevuje.  

Výpočet: 29,99 x 0,8 = 23,992 Kč/m
2
. 

Koeficient přirážek a srážek i koeficient prodejnosti je zde stejný jako u lípy 

a to u obou součinů 1,00. Základní cena upravená podle vzorce 2.3 viz níže. 

Výpočet: 23,992 x 1,00 x 1,00 = 23,992 Kč/m
2
. 

Borovice je zastoupena na 40 % pozemku o výměře 0,88 ha. Po přepočtu se jedná 

o 3 506,8 m
2
. 

Výpočet: 23,992 x 3 506,8 = 84 135,1456 Kč. 

Administrativně stanovená cena za porost borovice lesní je po zaokrouhlení 

na desetikoruny dle § 46 vyhlášky 84 140 Kč. 

Lesní pozemek 

Jak již bylo, řečeno výše jedná se o pozemek plnící funkci lesa. Údaje nutné pro 

výpočet základní ceny upravené v Kč/m
2
 viz tabulka č. 3.3. 
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 Tab. 3. 3: Údaje pro výpočet. 

Ukazatel Hodnota 

ZC                                 5,23 Kč/m
2
 

Kp,s 1,00 

Kp 1,00 
Zdroj: LHO, vyhláška č. 3/2008 Sb., vlastní zpracování. 

Základní cena lesního pozemku dosazená do tabulky č. 3.3 byla stanovena dle přílohy 

č. 24 vyhlášky souboru lesního typu 3S2. Lesní vegetační stupeň je bukový a půdní kategorie 

středně bohatá. Koeficient prážek a srážek (dále jen Kp,s) nutný k úpravě základní ceny 

lesního pozemku není po provedení osobního průzkumu navýšen pomocí přílohy č. 25 platné 

normy. Koeficient prodejnosti (dále již jen Kp) potřebný k výpočtu základní ceny upravené, 

byl stanoven dle přílohy č. 39, poznámky č. 15. Základní cena upravená v Kč/m
2
 viz níže. 

Výpočet: 5,23 x 1,00 x 1,00 = 5,23 Kč/m
2
. 

Jak již bylo řečeno výměra lesního pozemku je 8 767 m
2
. 

Výpočet: 5,23 x 8 767 = 45 851,41 Kč. 

Administrativně stanovená cena za lesní pozemek o výměře cca 0,88 ha je 

po zaokrouhlení § 46 vyhlášky 45 850 Kč 

Celková administrativně stanovená hodnota lesa touto metodou se určí jako součet 

administrativních cen dřevin a lesního pozemku. 

Výpočet: 234 650 + 84 140 + 45 850 = 364 640 Kč. 

Výsledná administrativní hodnota lesa, na níž se nachází lípa malolistá 

a borovice lesní o výměře 0,88 ha, je 364 640 Kč. 

3. 2. 2 Administrativní ocenění lesa 2. způsob 

Oceňovací vyhláška umožňuje podle § 40 ocenění lesního porostu zjednodušeným 

způsobem.  Využívá se pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí, popřípadě pro 

účely nařízené zvláštním právním předpisem. 

Cena lesního porostu bude určena jako součet dílčích cen jednotlivých skupin dřevin 

v poměru jejich plošného zastoupení v oceňovaném lesním porostu.  Zde bude využit vzorec 

č. 2. 4. 
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Lípa malolistá 

Ke zjištění základní ceny skupiny dřevin buku, do níž lípa patří, opět poslouží 

vyhláška č. 3/2008 Sb. a hodnoty z LHO. Lípa se nachází podle údajů na LHO na výměře 

5 260,2 m
2
. Údaje nutné k výpočtu administrativní ceny porostu lípy malolisté zjištěné 

pomocí zjednodušeného způsobu dle vzorce 2.4, uvádí tabulka č. 3. 4. 

Tab. 3. 4: Údaje pro výpočet zjednodušeným způsobem. 

Ukazatel Hodnota 

VSD 5 260,2 m
2
 

CSD             35,60 Kč/m
2
 

Ba                                    0,8 

Kp                                    1,00 
Zdroj: LHO, vyhláška č. 3/2008 Sb., vlastní zpracování. 

Výměra zastoupení dřeviny byla stanovena do tabulky č. 3. 4 na základě LHO. Cena 

pro příslušnou skupinu dřevin buk, věkové třídy 101 – 120 let, bonitního stupně 5 

a zakmenění jedna dle přílohy č. 33 vyhlášky. Zakmenění porostu ve věku 102 let určeno 

podle LHO. Kp zjištěn podle přílohy č. 39 vyhlášky poznámky č. 15. 

Pokud by skutečný stav neodpovídal údajům v LHO, musí tento nedostatek odstranit  

a to opravou podle skutečného stavu. Zjištěná cena skupiny dřeviny Buk viz níže. 

Výpočet: 5 260,2 x 35,60 x 0,8 x 1,00 = 149 810, 496 Kč. 

 Administrativní cena porostu lípy malolisté stanovená pomocí zjednodušeného 

způsobu po zaokrouhlení dle § 46 je 149 810 Kč. 

Borovice lesní  

 Borovice lesní patří dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. do skupiny dřevin Borovice. Borovice 

se nalézá dle údajů z LHO na výměře 3 506,8 m
2
. Údaje nutné k výpočtu administrativní ceny 

porostu borovice lesní zjištěné pomocí zjednodušeného způsobu dle vzorce 2.4, uvádí tabulka 

č. 3. 5.  
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Tab. 3. 5: Údaje pro výpočet zjednodušeným způsobem. 

Ukazatel Hodnota 

VSD 3 506,8m
2
 

CSD             20,70 Kč/m
2
 

Ba                                    0,8 

Kp                                    1,00 
Zdroj: LHO, vyhláška č. 3/2008 Sb., vlastní zpracování. 

 Hodnota příslušné dřeviny borovice, věkové třídy 101 – 120 let, bonitního stupně 4 

a zakmenění jedna dosazena do tabulky č. 3. 4 byla určena pomocí oceňovací vyhlášky 

přílohy č. 33. Zakmenění porostu zjištěno z LHO. Kp určen podle přílohy č. 39 vyhlášky 

poznámky č. 15. 

Výpočet: 3 506,8 x 20,70 x 0,8 x 1,00 = 58 072,608 Kč. 

Administrativní cena porostu borovice lesní stanovena pomocí zjednodušeného 

způsobu po zaokrouhlení dle § 46 je 58 070 Kč. 

Oceňovací vyhláška zjednodušený způsob výpočtu lesního pozemku sloužícího 

k plnění funkce lesa neumožňuje. Tudíž je pro 2. způsob ocenění zvoleného lesa použita 

administrativní cena vypočítaná podle § 30 vyhlášky a to 45 850 Kč. Přesné hodnoty pro 

výpočet výsledné administrativní hodnoty lesa viz tabulka č. 3. 6. 

Tab. 3. 6: Údaje pro výpočet. 

Předmět ocenění Hodnota 

Lípa malolistá 149 810 Kč 

Borovice lesní   58 070 Kč 

Lesní pozemek   45 850 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování. 

Výpočet: 149 810 + 58 070 + 45 850 = 253 730 Kč. 

Výsledná administrativní hodnota lesa určena pomocí zjednodušeného způsobu, 

na níž se nachází lípa malolistá a borovice lesní o výměře 0,88 ha je 253 730 Kč. 

3. 3 Tržní ocenění 

Stále častěji se vlastníci při rozhodování za kolik svůj majetek prodat přiklánějí 

k tržnímu ocenění.  Zejména z důvodu neustálých změn na trhu s nemovitostmi.  Z tohoto 

důvodu je i pro obec jako veřejnoprávní subjekt výhodnější využití tržního ocenění majetku 
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při prodeji, protože má vyšší vypovídací hodnotu ocenění, než v případě administrativního 

ocenění. Tato skutečnost může mít vliv na majetkovou politiku obce, protože příjmy z prodeje 

majetku jsou příjmy do jejich rozpočtu. V kapitole 3.3 bude zjištěna hodnota lesa pomocí 

tržního ocenění a to pomocí porovnávací a výnosové metody. Jelikož je stáří lesního porostu 

102 let, nákladová metoda ocenění se v tomto případě nevyužívá. 

Tržní oceňování je systematický a tvůrčí proces, který je založen především na hledání 

cenotvorných argumentů, v jejich analýze a následném vážení všech vlivů. Jedná 

se o argumenty, jež mají výrazný vliv na určení hodnoty věci. Při oceňování touto metodou 

neexistují předem daná pravidla ani postupy. 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.  

3. 3. 1 Porovnávací metoda ocenění 

Pro správné stanovení hodnoty objektu ocenění je nutné mít k dispozici databázi 

o dostatečném počtu nemovitostí, u nichž známe základní technické parametry a také cenu, 

za kterou se realizoval obchod. Údaje potřebné k sestavení databáze informací potřebných 

k výpočtu ceny majetku lze získat pomocí již realizovaných kupních smluv, evidencí 

vedených finančními úřady, interních sbírek dat realitních kanceláří, databází znalců  

nebo inzeráty. 

Nejkvalitnějším zdrojem informací jsou kupní smlouvy. Kupní smlouvy jsou 

k dispozici na katastrálních úřadech, kde je možno do nich bezplatně nahlédnout. Katastrální 

úřad archivuje všechny dokumenty, na jejichž základě byl proveden v minulosti převod 

nemovitého majetku v chronologické řadě. Ne vždy odpovídá tržní cena stanovena znalci 

ceně uvedené na kupní smlouvě. Výsledná cena může být zkreslována a to zejména z důvodu 

zvýhodněných podmínek prodeje příbuzným, spekulování či tzv. praní špinavých peněz 

anebo obcházení vysoké platby daně z převodu nemovitosti. 

Vzhledem k tomu, že údaje o daňových poplatnících jsou tajné, nejsou informace 

zpracovávané zmiňovaným druhem instituce veřejně přístupné. 

Databáze realitních kanceláří a znalců také nejsou přístupné z důvodu ochrany 

soukromých informací, ale také kvůli konkurenčnímu boji. Počet realitních kanceláří je den 

ode dne vyšší a získání zákazníka je stále těžší. 
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Údaje získané prostřednictvím inzercí jsou velmi často zavádějící. Ceny jsou zde 

nadhodnoceny. Prodejce chce prodat za co nejvíce a kupující koupit za co nejnižší cenu. 

Uzavření obchodu je pak oboustranný kompromis. Z tohoto důvodu se veškeré ceny získané 

pomocí inzerce krátit. Nejčastěji pomocí koeficientu 0,85. 

 Základní princip porovnávací metody, vycházející z již realizovaných prodejů, lze 

vyjádřit následujícím matematickým zápisem: 

 PH = 1/n  x  ∑ RCn x Ka ,                                                                                     (3.1) 

kde  

PH  je hodnota věci zjištěná porovnáním; 

n  je počet věcí, které disponují stejnými vlastnostmi, jako věc oceňovaná, u kterých 

známe realizovanou cenu; 

RCn  je realizovaná cena obchodu pro n-tý majetek; 

Ka  je koeficient porovnání vyjadřující a-tou vlastnost věc i.
33

 

Nejprve bude sestavena vlastní databáze pomocí internetové inzerce ve formě tabulky, 

která bude obsahovat 10 porovnávacích vzorků. Jejich cenu v Kč, plochu v m
2
, lokalitu,  

v níž se nachází, věk porostu a druh dřevin. Jiný zdroj dat pro potřeby ocenění lesa 

porovnávací metodou než internetová inzerce není dostupný. Následně budou použity zvolené 

metody porovnávacího způsobu stanovení hodnoty. Volba porovnávaného souboru je velice 

obtížná, jelikož na trhu s nemovitostmi se obdobně rozlehlý les, s obdobnou skladbou a stářím 

dřevin nevyskytuje. Pečlivě zvolený výběr posuzovaných objektů vyjadřuje tabulka č. 3.7. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 SLAVATA, David. Oceňování majetku A. Ostrava, 2008. Elektronická studijní podpora kombinovaného 

studia Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra veřejné ekonomiky. 
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Tab. 3. 7: Porovnávaný soubor lesů. 

Vzorek 

č. 

Cena  

v Kč 

Plocha 

v m
2 

Lokalita 
Věk 

porostu 
Druh dřevin 

1. 300 000 8 381 Příkrý 90 smrk 

2. 428 500 17 140 Malá skála 90 dub, buk 

3. 320 000 9412 Horní Dvořiště 90 smrk, dub,buk, bříza 

4. 481 313 16597 Kladruby 80-90 smrk, borovice 

5.   98 000 2 819 Nová Paka 80 bříza, buk 

6. 134 000 2 077 Chocnějovice 60 dub, buk, jasan, modřín 

7. 230 000 6239 Kunkovice u Čachrova 80-100 modřín, smrk 

8.   70 000 1711 Blansko 80 smrk 

9. 200 000 8 000 Týn nad Vltavou 110 borovice 

10. 325 000 10 000 Horní dvořiště 90 smrk 
Zdroj:www.bioreality.cz,www.realhit.cz,www.eurobydleni.cz,www.sreality.cz,www.mmreality.cz, internetová 

inzerce z roku 2012, vlastní zpracování. 

V inzerci se momentálně neobjevují lesy na prodej stejných parametrů, jako 

je oceňovaný objekt. Kritérii pro volbu srovnávaných lesů byly rozloha, stáří 

a struktura dřevin. Dokládá to tabulka č. 3. 7. V inzerci není často uvedena přesná skladba 

porostu, pouze jedná-li se o listnatý, smíšený či jehličnatý les. V nabídce převažuje smíšené 

složení porostu. Vždy je uvedena rozloha, katastrální území a stav pozemku. Pozemek 

je většinou po těžbě nebo po výsadbě. Tudíž porost starší 70 ti let se hledá velmi obtížně. 

Podstatným nedostatkem takto zveřejněných informací o objektu je poměrové a samotné 

zastoupení dřevin, protože je významný rozdíl mezi vlastnostmi listnatých a jehličnatých 

dřevin. Jedná se o rychlost růstu, dobu obmýtí a celkovou zásobu dřeva, jež je takovýto les 

schopen vyprodukovat. Cena nabízeného lesu není vždy uvedena. Což může zdržovat celý 

proces prodeje. Realitní kanceláře mohou v případě zájmu předložit LHO či LHP. 

Cena nabízená inzertní formou může být zvýšena potenciály pozemku. Možnost 

výstavby slunečních elektráren anebo přeměna na stavební pozemky. Dále také vlastnostmi 

pozemku jako je např. lokalizace blízko města, obce, nájezdu na dálnici či zpevněná 

příjezdová cesta. Hodnotu dále také zvyšuje výskyt potoku či možnost provádět honitby v lese 

a také přístupnost na technickou infrastrukturu. Při prodeji pomocí realitní kanceláře se nesmí 

zapomenout, že z výsledné ceny prodeje si tato kancelář odečte svoji provizi a poplatky za své 

služby. 

Po sestavení tabulky 3. 7 bude následně třeba určit koeficient odlišnosti, potřebné  

ke stanovení ceny porovnávacím způsobem. Těmito koeficienty odlišnosti budou K1 

vyjadřující závislost věku porostu na jeho hodnotě a koeficient K2, který určí odlišnost mezi 
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listnatým a jehličnatým porostem. Dále koeficient K3, který bude představovat využitelnost 

dříví získaného z případné těžby lesa. 

Koeficient K1 

 Stáří dřeviny má rozhodující vliv na její hodnotu. Jen těžko by se dal srovnávat čerstvě 

vysazený např. 7 let starý stromek oproti 100 let starému vzrostlému stromu. Rozdíl ve 

výnosu z takových dřevin je markantní. K vyjádření této rozdílnosti slouží koeficient 

odlišnosti stáří dřeviny K1 (dále již jen K1). Kdy hodnota 1,00 představuje porost ve stáří 

předmětu ocenění. Jelikož reprezentativní prvky potřebné k výpočtu nejsou stejného stáří, 

musí se tento koeficient odečíst anebo přičíst za každých deset let k hodnotě 1,00. Jak již bylo 

řečeno výše, přesně určené hodnoty u postupu metodou porovnávací není, tudíž záleží pouze 

na úsudku znalce. Stáří oceňovaného porostu je 102 let, tudíž se od hodnoty 1,00 bude 

odečítat, kromě Týnu nad Vltavou. V práci se bude koeficient K1 přepočítávat podle tabulky 

č. 3.8.  

Tab. 3. 8: Koeficient odlišnosti stáří dřeviny K1. 

Věk dřeviny K1 

60                                          0,50 

70 0,75 

80                                          0,90 

90 0,98 

100 1,00 

110 1,02 
Zdroj: vlastní zpracování. 

Koeficient K2 

Skladba lesního porostu má čím dál vyšší váhu. Vlastnosti listnatých a jehličnatých 

stromů jsou odlišné. Závislost struktury dřevin na hodnotě pozemku bude vyjadřovat 

koeficient K2 (dále jen K2).  V práci se bude koeficient K2 přepočítávat podle tabulky č. 3.9.  

Tab. 3. 9: Koeficient skladby dřevin K2. 

Dřeviny K2 

Listnaté 1,5 

Jehličnaté 1,0 

Smíšený 1,3 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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 Jak dokazuje tabulka č. 3. 3 ze zvolených typů skladby dřevin je nejvyšší využitelnost 

u listnatých lesů. Ačkoliv mají jehličnaté lesy nejnižší dobu obmýtí, je hodnota tohoto 

koeficientu pouze 1,00 a to z důvodu nižší kvality a všestrannosti využití této skladby dřevin. 

Pokud na lesním pozemku roste více než 75 % opadavých listnatých stromů, označuje 

se tento les za listnatý. Zbytek tvoří stromy jehličnaté. Do poloviny 18. století převažovaly  

ve střední Evropě listnaté lesy. Zvyšující se potřeba dříví na počátku 

18. století vedla k přechodu z extenzívního hospodaření v lese k hospodaření intenzívnímu. 

Začínaly vznikat první jehličnaté monokultury a důležitost listnatých lesů se dostala  

do pozadí.
34

 

Jehličnatý les je druh lesa, ve kterém je více než 75 % jehličnanů z celkového počtu 

stromů. V 21. století zaujímají jehličnaté lesy v Evropě velké plochy a v podstatě dominují. 

Je tomu tak od poloviny 18. století, kdy začal růst tlak na produkční funkci lesů a zvyšovala  

se poptávka po palivovém a konstrukčním dřevě.
35

 

Koeficient K3 

 Kvalita dřeva získaného těžbou a jeho využitelnost patří mezi další významné činitele 

ovlivňující hodnotu lesa. K porovnání využitelnosti zvolených lesů bude sloužit koeficient 

využitelnosti K3(dále již jen K3). Podstatný rozdíl je ve výkupní ceně dříví vhodného 

například k výrobě nábytku oproti dříví využitelnému pouze jako palivo. Kdy rozdíl mezi 

výřezy I. třídy jakosti a palivovým dřívím VI. třídy jakosti je v průměru 

asi 2 500 Kč/m
3
 u jehličnatých stromů. V případě, že se jedná o listnaté stromy, je zde tento 

nesoulad podstatně významnější. Výřezy I. jakostní třídy dubu mají dle Českého statistického 

úřadu za rok 2011 hodnotu 11 752 Kč/m
3 

oproti dříví jakostní třídy VI. palivovému o částce 

cca 907 Kč/m
3
. Konkrétní údaje viz příloha č. 4. V práci se bude koeficient K3 přepočítávat 

podle tabulky č. 3.10. 

 

 

 

                                                           
34

PORTÁL CZECH NATURE. CZN: Listnatý les [online]. CZN [23. 1. 2012]. Dostupné z: 

http://forest-nature.iplace.cz/menu/listnaty-les. 
35

PORTÁL CZECH NATURE. CZN: Jehličnatý les [online]. CZN [23. 1. 2012]. Dostupné z: 

 http://forest-nature.iplace.cz/menu/jehlicnaty-les. 

*Tím je myšleno využití jako například řezivo, buničina či dýha. 
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Tab. 3. 10: Koeficient využitelnosti K3. 

Využitelnost K3 

Dříví 1,0 

Jiné využití* 1,5 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 Dle tabulky č. 3. 10 je vyšší koeficient u ostatního využití dřeva získaného z těžby 

v lese oproti palivovému dříví. Podle odborného lesního hospodáře oceňovaného lesa je lesní 

porost nekvalitní. Tudíž by dřevo získané těžbou mohlo být použito pouze jako palivo. 

V případě oceňovaného lesa je K3 roven 1,00.  

Nyní budou hodnoty reprezentativních prvků vynásobeny koeficientem 0,85 

zohledňujícím předpokládanou odchylku od inzerované ceny a skutečné ceny prodeje  

a koeficienty K1, K2 a K3. Koeficient odlišnosti Ko (dále již jen Ko) představuje součin 

odlišností porovnávaných objektů k předmětu ocenění. K přehlednému přepočtu bude 

vytvořena tabulka č. 3. 11. 

Tab. 3. 11: Přepočet hodnot porovnávaných souborů. 

Vzorek 

č. 

Cena  

v Kč 

Cena 

v Kč/m
2 

Korelační 

koeficient 
K1 K2 K3 Ko 

Indexovaná 

tržní cena 

v Kč/m
2
 

1. 300 000 35,80 30,43  0,98 1,0 1,5 1,47 20,70 

2. 428 500 25,00 21,25  0,98 1,5 1,5 2,21 9,64 

3. 320 000 34,00 28,90  0,98 1,3 1,5 1,91 15,12 

4. 481 313 29,00 24,65 0,95 1,0 1,5 1,43 17,30 

5.   98 000 34,76 29,55 0,90 1,5 1,5 2,03 14,59 

6. 134 000 64,52 54,84  0,50 1,5 1,5 1,13 48,75 

7. 230 000 36,86 31,34 0,98 1,0 1,5 1,47 21,32 

8.   70 000 40,91 34,77  0,90 1,0 1,5 1,35 25,76 

9. 200 000 25,00 21,25  1,02 1,0 1,5 1,53 13,89 

10. 325 000 32,50 27,63  0,98 1,0 1,5 1,47 18,80 

Průměrná cena Kč/m
2
 20,59 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Nejprve bylo nutné z tabulky č. 3. 7 stanovit průměrnou cenu jednotlivých 

reprezentativních prvků v Kč/m
2
. Následně byla každá průměrná cena vynásobena hodnotou 

0,85. Z tohoto byl vypočítán tzv. korelační koeficient. Takto stanovená hodnota se podle 

tabulky č. 3. 8 vynásobila koeficientem K1. Dále se suma násobila koeficientem K2. 

Porovnávanému reprezentativnímu prvku č. 3 byla z důvodu smíšeného druhu porostu, kdy 

nepřevažuje výrazně listnatá či jehličnatá dřevina přiřazena hodnota 1,3. Prvek č. 6 nabývá 
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hodnoty K2 1,5 a to z důvodu převládajícího listnatého porostu na pozemku. Součinem 

koeficientu K1, K2 a K3 se stanovila výše koeficientu odlišnosti. Jímž se vydělil korelační 

koeficient, z čehož se vypočítala indexovaná tržní cena v Kč/m.
2 

Průměrná cena za Kč/m
2 

zjištěná pomocí porovnávací metody pak byla vypočtena jakou součet indexovaných cen 

vydělených počtem reprezentativních prvků. Přesné údaje viz tabulka č. 3. 11 výše. Výsledná 

tržní hodnota oceňovaného porostu o výměře 8767 m
2
 pomocí porovnávací metody viz níže. 

Výpočet: 20,59 x 8 767 = 180 512,53 Kč. 

Hodnota oceňovaného pozemku tržní metodou pomocí porovnávacího způsobu 

přímého ocenění je 180 513 Kč. 

3. 3. 2 Výnosová metoda 

Jedná se o poměrně snadnou a relativně rychlou metodu sloužící k určení hodnoty 

majetku. Základem je zjištění příjmů a výdajů souvisejících s vlastnictvím objektu za určité 

předem stanovené období. Následně se zjistí každoroční rozdíl těchto hodnot tzv. čistý výnos, 

který se odúročí pomocí míry kapitalizace. Výsledným součtem se zjistí výnosová hodnota 

lesa. 

Příjmy z držby lesa mohou být z těžeb prováděných v lese, prodejem honebních 

povolenek mysliveckým společenstvím, prodejem lesních stromků a klestí či dotací. 

 Pro čerpání podpor je často zapotřebí spolupráce s odborným lesním hospodářem, 

protože potvrzuje kvalitu a rozsah provedených prací. Finanční příspěvky poskytované krajem 

nejsou právně nárokové a pravidla pro jejich poskytování se mohou podle jednotlivých krajů 

lišit. Ty jsou pro každý kalendářní rok k dispozici na místně příslušných krajských úřadech. 

Pravidla pro poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích schvaluje 

zastupitelstvo kraje. V případě Olomouckého kraje byla pravidla pro poskytnutí dotací 

na lesnictví schválena na období 2007 – 2013. V tomto kraji je podpora orientována do dvou 

oblastí. První je příspěvek na zalesnění, zajištění a výchovu porostů. Prostředky 

na přirozenou a umělou obnovu síjí a první umělou obnovnou sadbu; na zajištění lesních 

porostů v zákonné lhůtě; odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny 

porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou a na výchovu lesních porostů 

do 40 let skutečného věku porostu. Druhou oblastí je příspěvek na ekologickou a k přírodě 

šetrnou technologii. Jedná se o prostředky na vyklizování, nebo přibližování dříví lanovkou 

v lesním porostu; vyklizování, nebo přibližování dříví koněm; přibližování dříví strojem bez 



38 
 

vlečení po zemi a na likvidace klestu štěpkováním nebo drcením.
36

 Příspěvek na hospodaření 

v lesích se postupně snižuje. V roce 2008 činila celková částka 19,5 mil. Kč. Následující rok 

15,3 mil. Kč. V roce 2010 a 2011 byl tento příspěvek jen 13,5 mil. Kč. Pro rok 2012 počítá 

rozpočet Olomouckého kraje s podporou 10 mil. Kč na tuto oblast. Částky dokazují, 

že na oblast podpory lesnictví se vyčleňuje v během období 2008 – 2012 stálé méně 

prostředků. 

Mezi základní výdaje patří úhrady za daň z nemovitosti, správu lesa odbornému 

lesnímu hospodáři, obnovu lesa, péči o lesní kultury, prořezávky, ochranu lesa, těžbu dřeva, 

přibližování dřeva, odvoz dřeva a oprava a údržba lesních cest. 

Příjmy a výdaje nutné na správu oceňovaného lesa byly stanoveny na základě 

konzultace s odborným lesním hospodářem. Nejprve bude podle LHO určena celková výměra 

těžby dřeva v m
3 

bez kůry. Z celkového objemu těžby se stanoví průměrná těžba na období 

2011 - 2018. Stanovený objem těžby bude přepočítán jako výnos z držby lesa, pomocí 

průměrných cen surového dříví pro tuzemsko za Českou republiku pro rok 2011 v Kč/m
3
 bez 

kůry stanovených Českým statistickým úřadem. Přesné částky, podle kterých bude proveden 

výpočet výnosů z těžeb, se nachází v příloze č. 4. Vzhledem k tomu, že průměrná míra inflace 

se v období 2008 – 2011 pravidelně zvyšovala. V roce 2009 byla hodnota tohoto indexu 1 %, 

následující rok o 0,5 % vyšší a v roce 2011 navýšen až na 1,9 %. Budou příjmy a výdaje 

související s vlastnictvím lesa od roku 2012 každoročně zvýšeny o 2 %. Dle LHO je zásoba 

dřeva v oceňovaném lese je 161 m
3
 bez kůry lípy malolisté a 106 m

3
 bez kůry borovice lesní. 

Dle dokumentace je obnovní těžba 88 %, tudíž by v případě těžby bylo získáno 141 m
3 

bez kůry lípy malolisté a 93 m
3
 bez kůry borovice lesní. U takto nerozsáhlých lesních porostů 

do 1 ha se většinou podle odborného lesního hospodáře provádí holosečné kácení. Tím je 

myšleno kompletní skácení porostu. Propočty budou vycházet z celkové zásoby dřeva, jimiž 

tento porost disponuje. Oceňovaný porost není dle názoru odborného lesního hospodáře 

kvalitní. Z tohoto důvodu, bude dřevo oceněno v průměrných cenách dříví VI. třídy jakosti 

tzv. palivové dříví. Předpokládané příjmy z prodeje dřeva zobrazuje tab. 3. 12. 

 

 

                                                           
36

OLOMOUCKÝ KRAJ. KO: články [online]. KO [10. 2. 2012]. Dostupné z: 

 http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/1856/pravidla-pro-poskytovani-financnich-prispevku-na-

hospodareni-v-lesich-na-uzemi-olomouckeho-kraje-pro-obdobi-2007-2013-a-zpusobu-kontroly-jejich-

vyuziti.pdf 
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Tab. 3. 12: Příjmy z prodeje dřeva (v Kč). 

Dřevina 
Rok 

2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018. 

Lípa malolistá 12 018 12 258 12 503 12 753 13 008 13 268 13 534 13 805 
Borovice lesní 13 725 14 000 14 280 14 565 14 857 15 154 15 457 15 765 

Tržba za těžbu 

celkem 
25 743 26 258 26 783 27 318 27 865 28 422 28 991 29 570 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Jak dokazuje tab. 3. 12, nejvyšší příjmy jsou z prodeje dřeva borovice lesní a to 

z především z důvodu vyšší zásoby v m
3
 bez kůry. Avšak samotná cena takto jakostního dříví 

je vyšší u listnatých stromů. Kdy výchozí cena pro palivové dříví listnatého stromu je  

907 Kč/m
3
 bez kůry a 682 Kč/m

3
 bez kůry jehličnanů. Z důvodu započtení míry inflace se 

předpokládané příjmy zvyšují. 

Ačkoliv se dle odborného lesního hospodáře na katastru obce provádí honitby, 

neplynou podle starosty obce do rozpočtu příjmy z povolenek vydaných k honitbě. 

 Příjem z prodeje vánočních stromků není realizován, protože porost lesa má již 102 

let. Dotace na prořezávky z rozpočtu kraje nejsou poskytovány. A to z důvodu stáří lesa.  

 Pro stanovení předpokládaných celkových výdajů souvisejících s držbou lesa byly 

stanoveny tyto výdaje: náklady na těžbu, náklady na přibližování, doprava na sběrné místo  

a správa lesa lesním odborným hospodářem. Pro konkrétní údaje slouží tabulka č. 3. 13. 

Tab. 3. 13.: Výdaje související s držbou lesa (v Kč). 

Druh výdaje 
Rok 

2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady na těžbu 6 642 6 775 6 910 7 049 7 190 7 333 7 480 7 630 

Náklady 

na přibližování 
7 476 7 626 7 778 7 934 8 092 8 254 8 419 8 588 

Doprava 

na sběrné místo 
4 873 4 970 5 070 5 171 5 275 5 380 5 488 5 598 

Správa lesa  996 1 016 1 036 1 057 1 078 1 100 1 122 1 144 

Výdaje celkem 19 987 20 387 20 794 21 210 21 635 22 067 22 509 22 959 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Jelikož se jedná o majetek ve vlastnictví obce, daň z nemovitosti obec neplatí. 

Oplocenky nutné k ochraně porostu proti škůdcům a zvěři vzhledem ke stáří lesa nejsou 

potřebné. Náklady na těžbu, přibližování a dopravu na sběrné místo byly stanoveny pomocí 
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přílohy č. 5, v níž se nacházejí průměrné náklady vybraných výkonů stanovených pro rok 

2011 Ministerstvem zemědělství České republiky, v níž jsou stanoveny náklady v Kč/m
3
 

dřeva. Výdaje na správu lesa byly stanoveny z celkového vyúčtování za správu lesa 

za kalendářní rok. Výdaje na roční správu 11,05 ha činí 12 500 Kč,  čehož vyplývá, 

že za 0,88 ha lesa je účtováno ročně 996 Kč. Náklady na výkon práce úklid klesti, potřebný 

po vytěžení dříví se autorce nepodařilo dohledat. 

 Pro potřeby výpočtu výnosové hodnoty lesa slouží tab. 3.14. 

Tab. 3. 14.: Čistý výnos z držby lesa (v Kč). 

Výsledné 

ukazatele 

Rok 

2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Příjmy celkem 25 743 26 258 26 783 27 318 27 865 28 422 28 991 29 570 

Výdaje celkem 19 987 20 387 20 794 21 210 21 635 22 067 22 509 22 959 

Čistý výnos 5 756 5 871 5 989 6 108 6 230 6 355 6 482 6 611 

Zdroj: vlastní zpracování.  

Následně bude proveden výpočet výnosové hodnoty lesa pomocí vzorce č. 2. 9. 

Úroková míra setinná je 0,02. Zůstatková cena bude stanovena jako patnáctinásobek čistého 

výnosu v roce 2018, převedený na současnou hodnotu při míře kapitalizace 5 %. 

A to za předpokladu prodeje na konci roku 2018. 

Výpočet: 

5 756/(1,02)
0
+5 871/(1,02)

1
+5 989/(1,02)

2
+6 108/(1,02)

3
+6 230/(1,02)

4
+6 355/(1,02)

5
+6 482/

(1,02)
6
+6 611/(1,02)

7
+99 165/(1,05)

8
= 46 046,61 + 67 118,78 = 113 165,4 Kč 

Výnosová hodnota lesa za předpokladu prodeje ke dni 31. 12. 2018 je 113 165 Kč. 
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4 Srovnání vybraných metod  

V této kapitole bude provedeno srovnání vybraných metod zjištění hodnoty 

aplikovaných na předmětu ocenění na základě teoretických poznatků 2. kapitoly. Nejprve 

dojde ke srovnání administrativních způsobů ocenění navzájem. Následně budou porovnány 

tržní metody. A posléze bude provedeno srovnání administrativního a tržního oceňování. 

Lesy mají v krajině nezastupitelný význam. Proto si každá společnost svoje lesy chrání 

a stanovuje předpoklady pro jejich zachování, péči a obnovu, jako národního bohatství, 

pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. 

Pro mezinárodní srovnání rozlohy lesů v České republice a sousedních států slouží tabulka 

č. 4. 1.  

Tab. 4. 1: Vývoj rozlohy lesů České republiky a sousedních států (v tis. ha). 

Stát 2000 2005 2010 Průměr % území 

Česká republika   2 637   2 647    2 657  2 647 2,98 

Německo 11 076 11 076 11 076 11 076 3,22 

Polsko   9 059   9 200   9 337  9 199   3,4 

Slovensko   1 921   1 932   1 933  1 929 2,54 

Rakousko   3 955   3 980   4 006  3 980 2,11 
Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 Tabulka č. 4. 1 byla sestavena na základě dat zjištěných na oficiálních stránkách 

Evropského statistického úřadu (dále jen Eurostat). Úřad na svých oficiálních internetových 

stránkách neuvádí každoroční změny rozlohy lesů států Evropské unie, ale pouze v pětiletých 

intervalech. Je zřejmé, že tendence zvyšování rozlohy lesů na území České republiky je stejná 

i u sousedních států, jimiž jsou Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko. Nejvýraznější 

nárůst výměry lesních porostů je v Polsku a Rakousku. Na Slovensku tento nárůst není 

významný. Oproti tomu v Německu je plocha lesů cca stejná.  Nejvíce zalesněným státem 

k celkové rozloze území je Polsko a nejméně Rakousko. Srovnání může být zkresleno 

z důvodu statistického měřítka. Kdy jsou údaje na Eurostatu určeny v tisících hektarů. 

Oceňovaný les se nachází na území Olomouckého kraje. Kdy z 5 267 km
2
 celkové 

výměry kraje, zabírají lesy asi 36 %. Konkrétní údaje o vlastnictví lesů v Olomouckém kraji 

slouží tabulka č. 4. 2. 
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Tab. 4. 2: Vlastnictví lesů v Olomouckém kraji. 

Vlastnictví % podíl lokalit Plocha v ha 

Státní lesy (LČR)      66,5 125 911 

Státní lesy (VLS)      11,8   22 384 

Ostatní státní lesy       0,8     1 599 

Obecní a městské lesy     10,0   18 987 

Lesy práv. osob a družstev       3,3     6 196 

Lesy fyzických osob        6,2   11 792 

Ostatní (neznámý majitel)        1,4     2 598 

Celkem 100 189 467 

Zdroj: www.uhul.cz, vlastní zpracování. 

Jak potvrzuje tabulka č. 4. 2 nejvyšší podíl na vlastnictví lesů v Olomouckém kraji 

tvoří státní lesy. Kdy 66,5 % lokalit Olomouckého kraje jsou státní lesy pod správou Lesy 

ČR, s. p., 11,8 % tvoří lesy, jež spadaní pod Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Druhým 

nejvýznamnějším vlastníkem lesů na území tohoto kraje jsou obce a města. Nejnižší 

majetkový podíl tvoří tzv. ostatní vlastníci, kdy právoplatný majitel není znám. 

4. 1 Srovnání způsobů administrativního ocenění 

Nejprve bude sestavena tabulka č. 4. 3 na základě výpočtů z podkapitoly 3. 2. Posléze 

budou srovnány dva způsoby administrativního ocenění, které umožňuje oceňovací vyhláška 

č. 3/2008 Sb. 

Tab. 4. 3: Administrativní cena. 

§30 a §35 m
2
 Cena v Kč 

Lípa malolistá 5 260,2 234 650 

Borovice lesní 3 506,8   84 140 

Pozemek                 8 767   45 850 

Celkem 364 640 

   

§30 a §40  m
2
 Cena v Kč 

Lípa malolistá 5 260,2 149 810 

Borovice lesní 3 506,8   58 070 

Pozemek 8 767   45 850 

Celkem 253 730 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Cena lípy malolisté zjištěná pomocí 1. způsobu je oproti 2. postupu výrazně vyšší 

a to o 84 840 Kč. Což představuje rozdíl asi 63,84 %. Odlišnost hodnoty borovice lesní 
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je ještě významnější. Oproti ceně stanovené 1. způsobem se jedná o 69,02 %. Cena pozemku 

je totožná, protože zjednodušený způsob neurčuje samostatné ocenění, viz tabulka výše. 

 Cena lesního porostu na lesním pozemku je v obou případech zjištěna součtem cen 

jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich plošného zastoupení v porostu. Při stanovení 

základní ceny v Kč/m
2
  a zakmenění 1,0 se u § 35 se vychází ze 13 skupin dřevin a u § 40 

ze 6 skupin dřevin, kdy u zjednodušeného způsobu tvoří jednu skupinu dřeviny smrk, jedle 

a douglaska. Druhou skupinu představuje borovice a modřín. Třetí soubor dřevin tvoří buk 

bez dřevin habr s javorem. Čtvrtá se skládá z dubu a jasanu. Pátou skupinu tvoří topol, akát 

a dřevina habr. Poslední šestou kategorii tvoří olše, osika a bříza. Z čehož vyplývá, 

že zjednodušený postup sdružuje více dřevin do skupin, tudíž má nižší vypovídací hodnotu. 

Administrativní ocenění pomocí § 35 u stanovení základní ceny v Kč/m
2
 rozčleňuje každou 

skupinu dřevin podle doby obmýtí a bonitního stupně. Zjednodušený způsob ocenění využívá 

při výpočtu také bonitní stupně, avšak v jiném početním rozsahu. Například dle paragrafu 

§ 35 přílohy č. 28 vyhlášky má skupina osamostatněných dřevin smrk a jedle 9 bonitních 

stupňů a skupina dřevin douglaska 5 těchto kategorii. Oproti tomu skupina tvořená dle § 40 

přílohy č. 33 vyhlášky složena ze smrku, jedle a douglasky má přiřazeno 9 bonitních stupňů. 

Což je u dřeviny Douglaska o 4 bonitní stupně více. Dřevina Douglaska, která má dle § 35 jen 

5 bonitních stupňů, se při ocenění pomocí § 40 použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 

3,5, 7 a 9, které jsou v příloze č. 33 vyhlášky. Borovice lesní a lípa malolistá, které jsou v této 

práci oceňovány, nepatří dle § 35 ani § 40 do stejné skupiny dřevin. Počet bonitních stupňů u 

obou dřevin je stejný jak u § 35 tak i § 40 vyhlášky. U zjednodušeného způsobu se oproti 

postupu § 35 dřeviny dělí podle věkových tříd a to od jednoho roku výše. Administrativní 

ocenění dle § 35 zahrnuje oproti druhému způsobu administrativního ocenění do výpočtu 

náklady na zajištěnou kulturu a věkový hodnotový faktor pro dobu obmýtí ke dni ocenění. 

Oba administrativní postupy využívají zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění. Pouze 

zjednodušený způsob zahrnuje do výpočtu koeficient prodejnosti a to z přílohy č. 39 

vyhlášky. Tento koeficient má hodnotu 1,00, tudíž cenu neovlivní. Základní ceny v Kč/m
2
 

potřebné k výpočtu administrativní ceny pomocí § 35 jsou výrazně vyšší. Při aplikaci obou 

způsobů administrativního ocenění porostu borovice letní a lípy malolisté ve stáří 102 let při 

zakmenění 0,8 se pro zjištění ceny za m
2
 v Kč použil součin základní ceny v Kč/m

2
 

a zakmenění v době ocenění. 

Konkrétní rozdílnost základních cen tabulka č. 4. 4. 
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Tab. 4. 4: Rozdílnost základních cen. 

Dřevina §35(v Kč/m
2
) §40(v Kč/m

2
) rozdíl v % 

Lípa malolistá 55,76  35,60 56,63 

Borovice lesní 29,99 20,70 44,88 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Po dosazení do tabulky č. 4. 4 je zřejmé, že odlišnost v základních cenách porostů 

je u Borovice lesní nižší. 

4. 2 Srovnání tržního ocenění 

Jedná se nejčastěji využívanou metodu ocenění. Tržní hodnota lze zjistit třemi 

způsoby, a to pomocí porovnávací, nákladové a výnosové metody. Ceny lesa určené v práci 

pomocí tržního způsobu viz tabulka č. 4. 5. 

Tab. 4. 5: Tržní ocenění. 

Metoda Cena v Kč 

Porovnávací 180 513 

Výnosová 113 165 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 Údaje v tabulce č. 4. 5 byly sestaveny na základě teorie stanovené v podkapitoly 2. 4 

a propočtů v části 3. 3 práce. Z výše uvedených hodnot je vyšší tržní cena oceňovaného lesa 

zjištěná pomocí porovnávací metody. Na porovnávacím postupu je nejobtížnější stanovit 

potřebný počet srovnávaných souborů a zvolení kompetentních koeficientů. Každý les má jiné 

vlastnosti, stáří, složení, umístění, dostupnost infrastruktury či potencionální další využití. 

Většina inzerovaných lesů k prodeji je již vytěžena anebo z velké části osazena mladším 

porostem. Nalézt v databázi realitních kanceláří les určený k těžbě je skoro nereálné. Zejména 

z důvodu nelogičnosti, kdy není shledán důvod, proč prodávat les určený k těžbě, když zisky 

z kácení spolu s následným prodejem mohou být výrazně vyšší než prodej pozemku se 

vzrostlými stromy. Optimální počet srovnávaných subjektů je také obtížný. Aby vypovídající 

hodnota byla dostatečně odpovídající v rámci trhu. Stanovení potřebného počtu koeficientů 

též není jednoduché. Jedná se jak o nastavení správných ukazatelů, tak důkladné rozmyšlení, 

jaké přesné hodnoty budou k těmto ukazatelům přiřazeny. Nedostatečné konkrétní vymezení 

těchto hodnot, může zkreslit výslednou cenu lesa. A to buďto podhodnocení nebo 

nadhodnocení hodnoty zvoleného lesa. V případě podhodnocení majitel při prodeji je ochuzen 

o zisk a stát je připraven o výnos v podobě daně z převodu nemovitosti souvisejících 

s prodejem lesa.  Pokud ovšem dojde k nahodnocení, může se stát les hůře prodejný  
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a výsledně prodán opět za nižší cenu než bylo původně myšleno. Průměrná cena vypočtená 

z porovnávací a výnosové hodnoty činí 146 839 Kč. 

 Nákladová metoda nelze při ocenění tohoto lesa použít. A to z toho důvodu, 

protože stáří oceňovaného porostu je 102 let, při takto vysokém věku se nákladová metoda 

nepoužívá. Stáří porostu je příliš vysoké na to, aby se mohly vypočítat náklady na jeho 

výsadbu do doby věku 102 let. Postup by byl v tomto případě možný využít nejdříve v roce 

2019 a to pouze za předpokladu, že by byl tento les vykácen a znovu osázen. Nově vzniklý 

porost by se tedy ocenil pomocí nákladové metody. Zde by bylo posléze velmi důležité přesně 

stanovit náklady související se založením nového porostu. Kdy vynechání výdaje či jeho 

zkreslení ovlivní vyčíslenou hodnotu oceňovaného porostu. Zjištění hodnoty neodborným 

znalcem je takřka nemožné, jelikož laik není schopen přesně zjistit, jaké práce jsou nutné, 

ani jejich cenu. Při založení porostu se jedná zejména podle lesního odborného hospodáře  

o úklid klestu, postavení oplocenky, která chrání budoucí porost před zvěří a jinými vlivy, 

jako například vítr. Oplocenka je nutná po dobu 5 - 7 let porostu, dále již není třeba ji stavět  

či udržovat. Je nutný nákup samotných sazenic stromů, ty podléhají přísné certifikaci.   

Aby budoucí porosty byly zdravé a odolné. Lesní školky, z níž sadba pochází, nemohou bez 

licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa 

a k zalesňování do oběhu udělené Ministerstvem zemědělství České republiky, Úseku lesního 

hospodářství, odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany provozovat svou činnost. 

Uváděním reprodukčního materiálu do oběhu se rozumí nabízení např. semen, plodů, sazenic, 

roubů, prutů a dalších částí lesních dřevin k prodeji, obchodnímu skladování, k dovozu 

a vývozu za účelem prodeje nebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat  

s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání.  Ceny sadby se výrazně neliší, i zde 

panuje konkurenční boj. Služby poskytované těmito firmami se liší. Mohou zahrnovat i dovoz 

sazenic či kultur a zalesnění lesa. Většinou si odborní lesní hospodáři, 

jež se starají o porost na lesním pozemku, vyberou firmy, co zajišťují celkový servis. Poslední 

výraznou nutnou prací je zajištění kultury. Sem patří například ochrana proti buření sazenic. 

Nejvíce je potřeba se starat o porost ve věku 5 - 7 let, pak už jsou jen příležitostné prořezávky. 

Vlastník lesa si nemůže vybrat, co a jak do svého vykáceného lesa vysadí, musí se řídit LHO. 

Kde je uvedeno, čím má být holina zalesněna. V případě oceňovaného lesa, by se po vykácení 

měla provézt obnovní výsadba dubem lesním 50 % a lípou malolistou 50 %.  

V Olomouckém kraji se nejčastěji zalesňuje jehličnany a to zejména smrkem. Těžbou 

se získává měkké dřevo, které má široké použití, a to jako stavební materiál, pro výrobu 
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nábytku a v minulosti bylo používáno v konstrukcích letadel. Dřevní hmota je též využívána 

v papírenském průmyslu pro výrobu celulózy. Zastoupení dřevin při zalesňování v období 

2008 – 2010 v Olomouckém kraji viz tabulka č. 4. 6 níže. 

Tab. 4. 6: Zalesňování v letech 2008 – 2010 v Olomouckém kraji (v ha). 

Dřevina 2008 2009 2010 

Smrk   635 668 784 

Jedle     53 43 49 

Borovice všech druhů     62 58 42 

Jehličnaté celkem 779 790 893 

    

Dřevina 2008 2009 2010 

Dub 118 123 99 

Buk 258 289 353 

Javor 33 41 32 

Listnaté celkem 486 536 551 

Zalesnění celkem 1 265 1 326 1 444 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

 Z tabulky č. 4. 6 je zřejmé, že v období 2008 – 2010 se nejvíce zalesňovalo 

jehličnatými dřevinami. Z jehličnatých dřevin se nejčastěji využíval smrk a z listnatých buk. 

K obnově lesa se nejméně využívali borovice a duby. Celkově má zalesňování 

v Olomouckém kraji vzestupnou tendenci a rozloha lesních pozemků se zvyšuje. Kdy výměra 

lesních pozemků v tomto kraji byla v roce 2008 183 300 ha, následující rok o 123 ha vyšší 

a v roce 2010 na hodnotě 183 497 ha. 

 Výnosová hodnota v této práci je pouze 113 165 Kč. Což je o 60 % méně než cena 

stanovená porovnávací metodou. Určení výnosu plynoucího z vlastnění lesa či prodeje je 

obtížné. Protože důležitou roli má správné určení doby plynoucích výnosů. Zda máme výnosy 

pravidelné, nahodilé či jednorázové. Předvídatelnost v jakém stavu bude les za několik let, 

je nepřesná a zavádějící. Zde je důležité určit přesné příjmy a výdaje. Do výnosů se zahrnují 

nejen příjmy z prodeje dřeva či dalších produktů z lesa, ale také dotace získané z veřejných 

rozpočtů. Transfery, které poskytuje Olomoucký kraj, jsou uvedeny v podkapitole 3. 3. 2 této 

práce. Podpora hospodaření v lesích pomocí finančních příspěvků, je poskytována v souladu 

s příslušnými ustanoveními lesního zákona. Pravidla pro její poskytování jsou každoročně 

zakotvena v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Patří sem především úhrada zvýšených 

nákladů se zpracováním digitální formy dat lesního hospodářského plánu. Dále částečná 

úhrada nákladů na práce souvisejících se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních 

dřevin a zakládáním spolu s provozem semenných sadů (matečnic, klonových archivů). 
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Podpora hospodaření v lesích ze státního rozpočtu zahrnuje též finanční příspěvky na vybrané 

činnosti mysliveckého hospodaření a příspěvky na chov a výcvik národních plemen 

loveckých psů a loveckých dravců, které jsou poskytovány v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona o myslivosti.  

 Vybrané ukazatele v oblasti těžby realizované v České republice v roce 2010, 

dle údajů zveřejněných na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu zobrazuje 

tabulka č. 4. 7.  

Tab. 4. 7 : Vybrané ukazatele lesnictví. 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

Kraje v tabulce č. 4. 7 byly vybrány z důvodu zobrazení nejnižší a nejvyšší rozlohy 

lesních pozemků v České republice. Kdy nejnižší zalesněnost je v kraji Hlavní město Praha 

a nejvyšší ve Středočeském kraji. Tyto údaje byly doplněny o kraje obklopující Olomoucký 

kraj, a to z důvodu, že se zde nachází předmět ocenění. Jedná se o Jihomoravský, 

Moravskoslezský, Pardubický a Zlínský kraj. V roce 2010 byly v Olomouckém kraji 

provedeny prořezávky na rozloze 3 708 ha a probírky na 7 431 ha. 

 Pro představu výsledků hospodaření v lesích na území České republiky za rok 2010 

bude sestavena tabulka č. 4. 8. 

 

 

 

 

Území 

Lesní 

pozemky 

(ha) 

Zalesnění 

celkem 

(ha) 

Těžba dřeva Zpracovaná 

nahodilá 

těžba 

(m
3
 b. k.*) 

Jehličnaté 

(m
3
 b.k.*) 

Listnaté 

(m
3
b.k.*) 

ČR celkem 2 657 376 21 859 15 066 146 1 670 128        6 458 

kr. Hl .m. Praha        5 089        34         4 103       5 162        3 333 

 Středočeský    305 902   3 012  1 532 647   188 524    438 709 

 Jihomoravský    201 675   1 514     904 255   356 313    514 139 

 Moravskoslezský    193 379   2 022  1 688 550     87 458 1 345 011 

 Olomoucký   183 497   1 444  1 143 542   193 325    507 991 

 Pardubický   133 692   1 425     861 157     58 172    371 083 

 Zlínský   157 486   1 076     912 720   340 391    384 431 
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Tab. 4. 8. Hospodářský výsledek vlastníků lesa za rok 2010 (v Kč/ha). 

Vlastnictví Bez příspěvku  

na hospodaření v lesích 

Včetně příspěvku  

na hospodaření v lesích 
rozdíl 

Státní lesy 2 127 2 311 184 

Obecní lesy    450 1 051 601 

Soukromé lesy 1 521 1 974 453 

Průměr 1 717 2 031 314 

Zdroj:Ministerstvo zemědělství České republiky, vlastní zpracování. 

 Zisky uvedené v tabulce č. 4. 8 jsou před zdaněním.  Jak dokazuje tato tabulka, 

jsou nejvyšší zisky plynoucí z vlastnictví lesa jak s příspěvkem na hospodaření v lesích či bez 

něj ve státních lesích. Následují lesy v soukromém vlastnictví. Pomocí tohoto lze usoudit, 

že hospodaření v soukromých lesích je hospodárnější než v obecních. Jedná se ovšem 

o celorepublikový průměr a je nutné zohlednit také celkovou výměru těchto typů vlastnictví  

i zeměpisné umístění. Lesy ve státním vlastnictví zabírají podstatnou část z celkové výměry 

všech lesních porostů. Tudíž lze očekávat, že při takto rozsáhlé výměře spolu se zkušenostmi 

ve dlouhodobém vlastnictví lesů je hospodaření státních lesů prozatím nejefektivnější. 

Soukromí majitelé, kteří tvoří 2. největší podíl na celkové rozloze lesů v České republice 

se snaží hospodařit hospodárně. Jejich jednání je podřízeno hlavně soukromým zájmům oproti 

obcím, které musí respektovat veřejný zájem. Nejpodstatnější rozdíl v zisku před zdaněním 

bez příspěvku na hospodaření v lesích a s touto podporou je u obecních lesů. Oproti tomu 

nejnižší příspěvky na hospodaření jsou u státních lesů. Především z důvodu, že by stát 

poskytoval prostředky na správu svých lesů duplicitně. 

 Po důkladném zvážení a na základě provedených výsledků je v tomto případě ocenění 

lesa ve vlastnictví Městysu Velký Újezd ze tří možných tržních metod ocenění nejvhodnější 

porovnávací postup. Má nejvyšší oceňovací hodnotu a respektuje okolí lesa. 

4. 3 Srovnání administrativního a tržního ocenění 

Následující část se bude věnovat porovnání administrativního ocenění s tržním 

oceněním, jež bylo provedeno v této práci. Především vypovídacím schopnostem postupů 

a zjištěným cenám, k nimž tato práce dospěla. A to vše za předpokladu respektování právní 

legislativy související s oceněním lesů v České republice. Pro připomenutí vypočítaných 

hodnot práce viz tabulka č. 4. 9 níže. 
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Tab. 4. 9: Srovnání cen. 

Metoda Cena v Kč 

Administrativní - 1. Způsob 364 640 

Administrativní - 2. Způsob 253 730 

Porovnávací 180 513 

Výnosová 113 165 

Průměrná cena 228 012 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Z tabulky č. 4. 9 je zřejmé, že po aplikaci uvedených metod byla vyčíslena nejvyšší 

hodnota oceňovaného lesa pomocí administrativního ocenění podle § 35, tzn. 1. způsobu. 

Z důvodu nevyužití nákladové metody se v této tabulce cena vypočtená tímto způsobem 

nevyskytuje. 

Graf 4. 1: Grafické srovnání cen (v Kč). 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Ze zvolených metod je nejnižší cena u výnosového ocenění. Oproti této částce 

je administrativní cena vypočtená 1. způsobem trojnásobně vyšší. Tato skutečnost může být 

způsobena malou rozlohou lesa, kdy hospodaření na lese malého rozsahu nemusí 

být hospodárné. Vysoké náklady související se správou lesa se tudíž nemohou rozpočítat 

na tyto malé rozlohy předmětu ocenění. Nejvýznamnějším důsledkem takovéhoto nepoměru 

cen je zřejmě cena dříví získaného z těžby. Kdy administrativní způsob 1. ani 2. nezohledňují 

kvalitu suroviny získané kácením stromů. Administrativní způsoby předpokládají, že je strom 

zdravý a materiál z něj získaný má stejnou hodnotu. Ovšem cena surovin získaných těžbou 

se mezi listnatými a jehličnatými porosty liší. Listnaté jsou kvalitnější a mají širší využití, 

ale rostou déle než jehličnany. Tento aspekt spolu s rychlostí růstu dřeviny může mít 
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významný vliv na cenu dříví získaného vykácením lesa. Rozdílnost cen dříví je zobrazena 

v příloze č. 4. Navíc administrativní cena počítá s ukazatelem zakmenění, což výnosová ani 

porovnávací hodnota nečiní.  

Nejvýznamnějším rozdílem mezi administrativním a tržním oceněním je cena 

pozemku pod lesním porostem. Administrativní způsob první vypočítává lesní pozemek 

zvlášť. Zjednodušené ocenění pomocí § 40 se ve vyhlášce o ocenění lesního pozemku vůbec 

nezmiňuje, tudíž není možné jej takto ocenit. U porovnávací metody se cena pozemku 

nepočítá zvlášť. Co se týče zvolených tržních metod v práci, pouze výnosová metoda 

připočítává k výnosům z držby lesa i zůstatkovou cenu pozemku v případě prodeje. Dále je 

nutno uvést, že tato zůstatková cena je ovlivněna časovým obdobím prodeje. V souvislosti 

s určením současné hodnoty, kdy n-tý rok prodeje je tímto aspektem ovlivněn. Jelikož 

v případě, že by les byl prodán na začátku roku, nebyl by tento rok do ukazatele n započten. 

Ke stručnému výčtu nedostatků zmiňovaných výše slouží tabulka č. 4. 10. 

Tab. 4. 10: Nedostatky současné úpravy zákona a vyhlášky k tržním metodám. 

Pořadí Nedostatek Možné řešení 

1. Nedostatečná aktualizace 

základních cen dřevin. 

Pravidelné čtvrtletní zveřejňování cenových věštníků, 

které budou reagovat na situaci na dřevařském trhu. 

2. Není zohledněna kvalita 

dřeva získaného těžbou. 

Rozčlenění kategorii dříví, podle užitečnosti, stejně jak 

to dělí Český statistický úřad. 

3. Není zohledněn potenciál 

lesa. 

Rozšíření dotačních titulů a takto zatraktivnění lesa 

pro veřejnost. Aktivně působit na výchovu dětí  

v souvislosti chování k přírodě. Zalesnit nevyužívané 

polnosti. 

5. Nezohledňuje využití  

po vykácení. 

Zamezit nekontrolované černé výstavbě v lesích a jeho 

okolí. 

4. Není zohledněno okolí 

lesa. 

Vzdálenost od obce, napojení na infrastrukturu, 

dostupnost vody, povětrnostní vlivy, myslivost. 
Zdroj: vlastní zpracování. 

Administrativní způsob dle § 30 vyhlášky při výpočtu ceny lesního pozemku 

zohledňuje pouze tyto kategorie lesů spolu s jejich vlivy: 

- Lesy imisní; 

- Lesy zvláštního určení; 

- Tvar lesních pozemků; 

- Omezené hospodaření na lesních pozemcích; 
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- Lesní pozemek na antropogenní půdě; 

- Zhoršené odtokové poměry na lesním pozemku; 

- Lesní pozemky s terénními překážkami. 

Tento výčet dokazuje, že jedině porovnávací metoda může zahrnovat pomocí předem 

nastavených koeficientů úprav možné další potenciální využití například možné vybudování 

solární elektrárny, rekreačního střediska či všeobecnou dostupnost technické infrastruktury. 

Toto je podstatný nedostatek administrativní metody. I když hodnota lesa zjištěná 

administrativní metodou podstatně vyšší než pomocí tržní metody. Porovnávací metoda tyto 

potenciální výhody vlastnictví zohledňuje. 

Cílem práce bylo zjištění hodnoty vybraného lesa pomocí stanovených metod,  

které byly následně srovnány a analýza hospodaření v závislosti na lesnické praxi. Na základě 

teorie ve 2. kapitole, bylo provedeno ocenění zvoleného lesa ve vlastnictví Městysu Velký 

Újezd. Administrativní cena lesa zjištěná dle § 35 a § 30 je 364 640 Kč. Druhá možnost 

ocenění pomocí administrativní hodnoty a to zjednodušeným způsobem činí 253 730 Kč. Dále 

bylo provedeno tržní stanovení hodnoty výnosovou a porovnávací metodou, kdy cena určená 

porovnávací metodou je 180 513 Kč. Výnosovým postupem byla cena vyčíslena  

na 113 165 Kč. Průměrná hodnota lesa o výměře 0,88 ha s porostem tvořeným z lípy 

malolisté a borovice lesní ve vlastnictví obce stanovená těmito zvolenými metodami 

je 228 012 Kč. 

Na základě výpočtů ve 3. kapitole této práce a poznatků ve 4. kapitole zobrazuje 

nejvěrnější určení hodnoty oceňovaného lesa tržní ocenění a to porovnávací metodou. V praxi 

se les prodává většinou okolo 30 % - 40 % z ceny stanovené administrativním oceněním. 

Vzhledem ke zdravotnímu stavu lesního porostu, nelze označit hospodaření v lese za příliš 

výnosné. Těžbu na tomto porostu lesní odborný hospodář nedoporučuje. V případě, že by byl 

les opravdu vytěžen, nebyly by výnosy dostatečně vysoké, aby pokryly náklady na těžbu, 

rekultivaci a opětovnou výsadbu. Problém související s vykácením shledává autorka 

především s umístěním velkého krmelce uvnitř lesa, kdy tento 0,88 ha velký les ve tvaru 

trojúhelníku je obklopen mysliveckými posedy. Případné vykácení a postup při opětovné 

výsadbě by se tudíž musel prodiskutovat s odborníkem na myslivost. Tento les tvoří také 

pomyslnou hranici mezi chatovou výstavbou a polnostmi. Ozdravení lesa dle názoru autorky 

po detailním průzkumu lesa není možný. Viz fotodokumentace příloha č. 3 této práce. Kdy 

lípy jsou sice vysoké, ale mají úzké kmeny a borovice jsou ve stejném stavu. Ačkoliv by těžba 
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a následná rekultivace půdy spolu s výsadbou mladých stromů byla finančně náročná, v zájmu 

bezpečnosti obyvatel a lesní zvěře se doporučuje tuto obnovu uskutečnit. Jelikož je výpočet 

ceny obnovy lesa časově a obsahově náročný, není součástí této práce. 

Hypotéza, která byla ověřována v této práci, byla stanovena následovně: tržní hodnota 

je oproti administrativní ceně lesa o 30 % vyšší.  Důvodem pro toto tvrzení je předpoklad,  

že metodika použitá ve vyhlášce není schopna reagovat na dynamické procesy v segmentu 

trhu s dřívím. Do roku 2011 se ceny dříví zvyšovaly. Předpoklad, že tento trend bude 

pokračovat i v následujících letech v souvislosti se zdražováním cen elektrické energie  

a plynu využívaných pro výtop bytů a domů v soukromém i veřejném vlastnictví. 

Administrativní cena lesa je oproti tržní ceně vyšší, a to z důvodu neschopnosti 

vyhlášky důkladně zohlednit při ocenění okolí lesa, což dokládá 3. kapitola práce. Oceňovací 

vyhláška č. 3/2008 Sb., nebere potaz na kvalitu porostu lesa ani na jakost surovin získaných 

těžbou a náklady na ni. Pro zobrazení rozdílnosti průměrných administrativních a tržních cen 

viz tabulka č. 4. 11. 

Tab. 4. 11: Porovnání průměrných hodnot administrativního a tržního ocenění (v Kč). 

Typ ocenění Průměr 

Administrativní 309 185 

Tržní 146 839 

Rozdíl 162 346 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Na základě tabulky č. 4. 11 je zřejmé, že průměrná tržní hodnota je oproti 

administrativní ceně o více než 50 % nižší. Níže bude sestavena tabulka č. 4. 12 s průměrnými 

cenami palivového dříví v letech 2009 – 2011. Palivové dříví bude zvoleno z toho důvodu, 

protože oceňovaný les má nekvalitní porost a dříví získané těžbou lze použít jen jako palivo. 

Tab. 4. 12: Průměrné ceny palivového dříví v letech 2009 – 2010 (v Kč/m
3
 bez kůry). 

Druh  2009 2010 2011 

Jehličnaté               460              537              682 

Listnaté               715              804              907 

Průměr 587,5 670,5 794,5 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování.  

 Z tabulky č. 4. 12 je zřejmé, že cena palivového dříví má vzestupnou tendenci. Tudíž 

je předpoklad, že se cena této komodity bude i nadále zvyšovat. Těžba dříví v lesích se odvíjí 

především od poptávky po této komoditě. Vzhledem k tomu, že se ceny energií neustále 



53 
 

zvyšují a lidé přecházejí na levnější způsoby topení, lze očekávat, že existuje přímá vázanost 

ceny dříví na jeho poptávce. Z toho vyplývá, že se cena dříví bude nejspíš neustále zvyšovat. 

Vývoj průměrných cen elektrické energie 2008 – 2011 viz níže. 

Graf 4. 2: Vývoj průměrných cen elektrické energie v letech 2008 – 2011 (v Kč/kWh). 

 

Zdroj:Portál Cena energie, vlastní zpracování. 

 

 Vysoká cena elektřiny v roce 2009 byla způsobena zvýšením ceny za distribuci 

domácnostem Energetickým regulačním úřadem s odůvodněním, že za navýšením cen se 

skrývají důvody jako například růst ceny elektřiny na velkoobchodním trhu nebo nutnost větší 

podpory obnovitelných zdrojů energie. Následně došlo ke snížení průměrné ceny o 4 %, což 

bylo způsobeno finanční krizí, jež v tomto roce vrcholila. Navýšení průměrné ceny v roce 

2011, nebylo výrazné. Podle internetového portálu Cena energie se předpokládá, že nárůst 

průměrné ceny elektrické energie bude v letech 2012 a 2013 okolo 5 %. Zejména z důvodu 

zvyšujících se výdajů na výrobu obnovitelných zdrojů. 

V roce 2007 proběhla liberalizace trhu s energiemi a proto má každý občan právo 

zvolit si dodavatele zemního plynu. Česká republika je téměř zcela závislá na dovozu plyn ze 

zahraničí. V roce 2012 se na našem území vyskytuje cca 30 dodavatelů plynu a jejich nabídky 

se velice liší. Najít dodavatele, který nabízí kvalitní služby a levný plyn není úplně 

jednoduché. Rozdílnost cen za m
3
 v Kč je až 30 %. Přesné průměrné ceny plynu za období 

2008 – 2011 se autorce nepodařilo dohledat. 
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5  Závěr 

Základním parametrem každé fungující politiky je důsledně propracovaná a pravidelně 

aktualizovaná legislativa. Nejstarší právní normy vztahující se k lesům dokládají, že lesy byly 

postihovány kalamitami a spravovány odborníky. Vlastnictví lesů bylo kategoriálně 

rozděleno, byl kladen důraz na ochranu lesů jako takových a záměrnou podporu aktuálních 

funkcí lesů. Stěžejními legislativními normami v době zpracování diplomové práce byly 

zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 151/2007 Sb. a vyhláška č. 3/2008 Sb. 

Diplomová práce se zabývala problematikou oceňování lesa ve vlastnictví Městysu 

Velký Újezd. Nalézajícím se na území Olomouckého kraje, v blízkosti vojenského újezdu 

Libavá.  

Práce byla rozdělena do tří tematických celků, jež měly poskytnout ucelený pohled 

na problematiku oceňování lesů s aplikací na lese ve vlastnictví Městysu Velký Újezd. 

První část této práce byla věnována vazbě tématu práce na veřejnou politiku, obecné 

charakteristice struktury lesů v České republice, právům a povinnostem vlastníků lesa, 

funkcím lesu a účelu jeho oceňování, metodám využívaných v oblasti oceňování a vysvětlení 

použitých vzorců. 

Druhá část této práce charakterizovala obec Velký Újezd, blíže specifikovala předmět 

ocenění a následně v ní byla zjištěna hodnota lesa pomocí zvolených oceňovacích metod. 

V závěrečné části práce bylo provedeno srovnání zvolených metod ocenění 

aplikovaných na vybraném lese. 

Cílem této práce bylo zjištění hodnoty vybraného lesa pomocí stanovených metod, 

které byly následně srovnány a analýza hospodaření v závislosti na lesnické praxi. 

Administrativní cena lesa zjištěná dle § 35 a § 30 oceňovací vyhlášky 

č. 3/2008 Sb., byla 364 640 Kč. Druhá možnost ocenění pomocí administrativní hodnoty 

a to zjednodušeným způsobem podle postupu uvedeného v § 30 a § 40 vyhlášky činila  

253 730 Kč. Dále bylo provedeno tržní stanovení hodnoty výnosovou a porovnávací metodou. 

Kdy cena určená porovnávací metodou byla 180 513 Kč. Výnosovým postupem byla cena 

vyčíslena na 113 165 Kč. Průměrná hodnota lesa o výměře 0,88 ha s porostem tvořeným 

z lípy malolisté a borovice lesní ve vlastnictví obce stanovená těmito zvolenými metodami 

byla 228 012 Kč. Z aplikovaných metod bylo zřejmé, že nejvěrněji určil hodnotu 
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oceňovaného lesa tržní způsob a to porovnávací metodou, protože v praxi se les prodává 

většinou okolo 30 % - 40 % z ceny stanovené administrativním oceněním a jedině 

porovnávací metoda zohlednila okolí a vlastnosti předmětu ocenění. Vzhledem ke 

zdravotnímu stavu lesního porostu, nebylo možné označit hospodaření v lese za příliš 

výnosné. Těžbu na tomto porostu lesní odborný hospodář nedoporučil. V případě, že by byl 

les opravdu vytěžen, by nebyly výnosy dostatečně vysoké, aby pokryly náklady na těžbu, 

rekultivaci a opětovnou výsadbu. 

Hypotéza, která byla ověřována v této práci, byla stanovena následovně: tržní hodnota 

je oproti administrativní ceně lesa o 30 % vyšší.  Důvodem pro toto tvrzení je předpoklad, 

že metodika použitá ve vyhlášce není schopna reagovat na dynamické procesy v segmentu 

trhu s dřívím. Do roku 2011 se ceny dříví zvyšovaly. Předpoklad, že tento trend bude 

pokračovat i v následujících letech v souvislosti se zdražováním cen elektrické energie 

a plynu využívaných pro výtop bytů a domů v soukromém i veřejném vlastnictví. 

Hypotéza nebyla potvrzena, protože tržní hodnota je o více než 50 % nižší než 

administrativní cena. Oceňovací vyhláška č. 3/2008 Sb., nebere potaz na kvalitu porostu lesa 

ani na jakost surovin získaných těžbou či náklady na těžbu. Cena palivového dříví se v letech 

2009 – 2011 skokově zvyšovala, tudíž lze předpokládat, že tento nastolený trend bude 

i nadále pokračovat. Protože, ceny elektrické energie či plynu využívaných na otop se v tomto 

časovém období také zvyšovali a to průměrně o 4 % ročně u elektřiny a cca 15 % u plynu.  

Dle prognózy Energetického regulačního úřadu bude nárůst cen energií v roce 2013 asi 5 %.  
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Seznam zkratek 

Au cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro kompetentní bonitní stupeň 

Ba zakmenění ve věku ke dni ocenění 

c náklady na zjištěnou kulturu 

CSD cena v Kč/m
2
 pro příslušnou skupinu dřevin, stáří, bonitní stupeň a zakmenění 1,0 

z tabulek přílohy č. 33 vyhlášky 

ČR Česká republika 

ČV  je čistý výnos 

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

1/fuv opravný faktor pro obmýtí 

Ha je základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění 

ha hektar 

i  je úroková míra setinná 

Ka  je koeficient porovnání vyjadřující a-tou vlastnost věc i 

Kp  koeficient prodejnosti 

Kp,s koeficient přirážek a srážek 

Ko koeficient vyjadřující odlišnost 

K1  koeficient, který vyjadřuje závislost věku porostu na jeho hodnotě 

K2 koeficient, který určuje odlišnost mezi listnatým a jehličnatým porostem 

K3 koeficient, který představuje využitelnost dříví získaného z případné těžby lesa 

Kv koeficient snižující základní cenu 

LHP lesní hospodářský plán 

LHO lesní hospodářská osnova 

mil. milion 



61 
 

n  je zbývající doba životnosti staveb 

n  je počet věcí, které disponují stejnými vlastnostmi, jako věc oceňovaná u kterých 

známe realizovanou cenu 

NP náklady na pořízení (výstavbu) 

OP je opotřebení věci 

PH  je hodnota věci zjištěná porovnáním 

R  je předpokládaná prodejní cena věci v roce n 

RCn  je realizovaná cena obchodu pro n-tý majetek 

Řz Říšského zákona 

Sb. Sbírky 

s. p. státní podnik 

t je počet období, ve kterých je čistý peněžní tok a následný prodej realizován 

VSD výměra zastoupené skupiny dřevin v m
2
 

VěH  je věcná hodnota ke kdy ocenění 

ZC je zůstatková cena, za kterou je věc prodána v roce t 

ZCSD je zjištěná cena skupiny dřevin v Kč 
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