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Abstrakt 

 

Oceňování lesů můžeme rozdělit na tři skupiny. Oceňování půdy, ocenění lesních porostů a 

ocenění ostatních aktiv. Tato diplomová práce se zabývá pouze oceněním lesních porostů. 

Vzhledem k vývoji v Evropské unii je velmi pravděpodobné, že členské státy budou muset 

v blízké budoucnosti oceňovat lesy, tj. i lesní porosty. V České republice již jedna metoda 

existuje a je založena na čisté současné hodnotě. Tato metoda však vykazuje jisté nedostatky.   

 

Tato diplomová práce srovnává více metod oceňování, prezentuje jejich výsledky a snaží se 

najít nejvhodnější metodu v podmínkách České republiky. Do úvahy byly brány zejména tyto 

hlediska: existence potřebných dat, míra vlivu ceny dřeva na výsledné ocenění, náročnost na 

zpracování a realistická hodnota ocenění. Jako nejvhodnější se jeví metoda dřeva na pni s 

rozdělením na čtyři hlavní dřeviny a zjednodušená metoda čisté současné hodnoty. 

 

Abstract 

 

Valuing of forestry assets can be divided into three areas. Valuing of land, valuing of standing 

timber and valuing of other assets. This diploma thesis deals only with valuing of standing 

timber. In the view of the development in European Union, it is very likely that member states 

will have to value forestry assets soon, that means also valuation of standing timber. In the 

Czech Republic, a method already exists which is based on the the net present value. This 

method, however, shows some weaknesses.  

 

This diploma thesis compares more methods of valuation, presents its outcomes and tries to 

find the best suitable method in the conditions present in the Czech Republic. The following 

criteria were taken into consideration: the availability of the data, the infuence of the price of 

the wood on the valuation, complexity of the method and realistic value of the method. The 

following methods were found to have the best results: the consumption value method 

dividing the standing timber into four species and the simplified net present value method. 
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Úvod 
 

V České republice je zalesněno asi 2,6 miliónů hektarů území, tj. 26 tisíc km2. Z celkové 

rozlohy České republiky to představuje přibližně 33 % území. To rozhodně není zanedbatelná 

část.  

 

Lesy se podílejí na přeměně kysličníku uhličitého na kyslík, bez kterého by život lidstva na 

této planetě nebyl možný. Je zřejmé, že lesy mají pro nás velkou hodnotu. Jak velkou ovšem? 

Na tuto otázku není lehké odpovědět.  

 

Téma této diplomové práce vzešlo od Ing. Ivo Koubka, který mě seznámil s aktuálním 

problémem, tj. že v současné době ocenění lesů pro národní účty vykazuje vysoké fluktuace. 

Proto by bylo vhodné zjistit, zda je pohyb ocenění dán skutečné pohybem hodnoty lesů, či je 

to způsobeno pouze nevhodnou metodou ocenění.  

 

V současné době nevyžaduje Eurostat po České republice ocenění lesů, avšak dle rakouského 

profesora Waltera Sekota,1 jenž spolupracuje s Eurostatem na projektech týkajících se 

oceňování lesů, je již jen otázkou času, kdy budou muset členské země oceňovat jak lesní 

porosty, tak lesní půdu. Česká republika by tedy měla mít připraven sofistikovaný model, 

který bude spolehlivě lesní aktiva oceňovat. 

 

Tím se dostáváme k cílům mé diplomové práce. V prvé řadě bych rád analyzoval současnou 

metodu oceňování lesních porostů a upozornil na případné nedostatky. Jako druhý cíl bych si 

vytyčil popsání možných metod oceňování a jejich použitelnost v České republice. Třetím a 

nejdůležitějším cílem je posoudit vhodnost jednotlivých metod v podmínkách České 

republiky a doporučit jednu či více metod. To samozřejmě bude zahrnovat i různé varianty 

jednotlivých metod, které je mohou podstatně modifikovat. 

 

Věřím, že se mi podaří stanovených cílů dosáhnout a že bude tato diplomová práce cenným 

zdrojem informací pro instituce, které se na oceňování podílí a které budou v blízké 

budoucnosti volit metodu, která se v ČR bude používat. 

                                                 
1 Mimo jiné také autora podobného projektu jako je tato diplomová práce, viz.: Sekot, W.: Comparing Results of 
Alternative Methods for the Valuation of Forest Assets in Austria, 1999 
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Teoretická část 
 

Proč oceňovat lesy? 
 

Lesy plní různé funkce. Můžeme je rozdělit na dvě kategorie: produkční a mimoprodukční. 

K produkčním funkcím patří mimo jiné:2 dřevo a dřevní produkty, lesní plodiny, krmivo pro 

zvěř, vlna a kůže, ozdobná klest, vánoční stromky, korek, zvěřina a další. Tyto statky mohou 

procházet trhem.  

 

Mimoprodukční funkce jsou charakteristické tím, že v současné době nejsou realizované na 

trhu (může se jednat např. o veřejné statky). Patří mezi ně mimo jiné ochranné funkce proti 

erozi, záplavám, větru, dále látková výměna CO2, stínění, pohlcování hluku, ovlivňování 

kvality vody, využívání volného času a další.3  

 

V mojí práci se mimoprodukčními funkcemi nezabývám, tím se zabýval např. Ilja Vyskot ve 

své publikaci Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky.4 Vzhledem k tomu, že 

se moje práce týká ocenění lesních porostů pro národní účty, bude pro mne rozhodující 

především dřevoprodukční funkce. 

 

Jedním ze základních manuálů k oceňování lesních porostů je dokument „The European 

Framework for Integrated Environmental and Economic Accounting for Forests“ (IEEAF), 

který vypracoval Eurostat, respektive jeho tým zabývající se oceňováním lesů. Obsahuje 

mnoho doporučení, které nám usnadní práci. V následujících odstavcích vysvětlím jeho 

postavení. 

 

V roce 1969 začalo 6 zakládajících států Evropské unie používat jednotnou metodiku pro 

národní účty, tzv. European System of Integrated Economic Accounts (ESA).5 Dodatkem 

k ESA byl i předpis týkající se lesů – Economic Accounts for Forestry (EAF). Později byly 

                                                 
2 Matějíček, J. - Skoblík, J: Oceňování lesa, Ministerstvo zemědělství ČR, 1993, str. 26 
3 Matějíček, J. - Skoblík, J: Oceňování lesa, Ministerstvo zemědělství ČR, 1993, str. 26 
4 Vyskot, I: Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky, Ministerstvo životního prostředí České 
republiky, 2003 
5 European Commission: Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry EAA/EAF 97 (REV. 
1.1), Eurostat, 1997,  
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účty revidovány a tak vznikl v roce 1989 nový dokument: Manual on the Economic Accounts 

for Agriculture and Forestry. 

 

Paralelně k ESA existuje i SNA, tj. System of National Accounts, což je doporučení 

Organizace spojených národů zemím po celém světě. Evropský systém ESA je odvozený od 

SNA, tj. od systému účtů Organizace spojených národů a je přizpůsoben specifickým 

požadavkům v rámci Evropské unie. Systém ESA je pro členské země EU závazný. V roce 

1995 prošel ESA radikální změnou. Zároveň proběhly i změny  v zemědělství a lesnictví a 

vznikl tak nový dokument Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry 

Rev. 1 (EAA/EAF Rev. 1). 

 

EAA/EAF jsou tzv. satelitní účty k národním účtům a poskytují dodatečné informace, které 

jsou specifické pro zemědělství a lesnictví. Doporučení v tomto dokumentu nejsou pro 

členské státy závazné. 

  

V roce 1999 byl zveřejněn dokument komise The European Framework for Integrated 

Environmental and Economic Accounting for Forests – Results of Pilot Applications, což byl 

projekt, který srovnával různá možná ocenění ve čtyřech státech Evropské unie. Na základě 

této publikace vznikl v roce 2002 dokument The European Framework for Integrated 

Environmental and Economic Accounting for Forests (IEEAF). Tento dokument není stejně 

jako EAA/EAF závazný pro členské státy. Dává návod mimo jiné k tomu, jak ocenit lesy (tj. 

lesní porosty, lesní půdu a jiná aktiva). Čerpá ze zkušeností čtyř zemí Evropské unie – 

Francie, Německa, Švédska a Finska, kde proběhly již zmíněné pilotní projekty.  

 

Dokument IEEAF je „něco navíc“, jedná se o schéma účtů, které se snaží brát v potaz životní 

prostředí. Faktor životního prostředí v poslední době nabývá na významu a lesy jsou jedním 

ze základních prvků ekosystému celé planety. Dokument IEEAF tedy podporuje snahu o lepší 

správu lesů tím, že se snaží v ocenění zohlednit i další faktory. IEEAF  se budeme věnovat 

ještě dále, zejména jeho doporučením týkající se oceňování lesních porostů. 

 

 

Dle ESA 95 musí být přírůstek dřevní zásoby vykazován jako produkce.6 Toto pravidlo je již 

                                                 
6 European Commission: The European Framework for Integrated Environmental and Economic Accounting for 
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v účinnosti. ESA však vyžaduje i vykazování přírodních zdrojů, což by mělo implikovat i 

ocenění lesů. Vykazování přírodních zdrojů však bylo zatím odloženo, mělo již být povinné 

od roku 2005. Je však jen otázkou času, kdy vznikne povinnost vykazovat přírodní zdroje a 

tudíž i oceňovat lesy. 

 

Oceňování lesů představuje 3 oblasti. V prvé řadě to je ocenění lesní půdy, v druhé ocenění 

lesních porostů a v třetí řadě potom ocenění přírůstů a ubytků. Ve své práci se zaměřím právě 

na ocenění lesních porostů, které je z hlediska významu nejpodstatnější a z hlediska 

metodologie nejzajímavější.  

 

V České republice již existuje metoda na ocenění lesních porostů, která se však, dle mého 

názoru, nejeví jako optimální. Bude proto vhodné porovnat více metod ocenění a pokusit se 

vybrat tu nejvhodnější, abychom byli na požadavky Evropské unie ohledně oceňování lesů 

připraveni.  

 

Moje diplomová práce by tak mohla být zdrojem nápadů a připomínek pro Český statistický 

úřad a pro Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, které se na současném ocenění 

podílí.  

 

                                                                                                                                                         
Forests, European Comission, 2002, strana 7 
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Základní terminologie 
 

Vzhledem k tomu, že některé termíny používané v lesnictví nejsou příliš rozšířené, 

vysvětlíme zde alespoň ty nejdůležitější. 

 

Bonita, bonitní stupeň 

 

Jednoduše řečeno je to kvalita přírodních podmínek na daném lesním stanovišti. Zatímco při 

nejlepší bonitě může např. smrk dorůst např. do 35 metrů výšky (i více), při špatných 

přírodních podmínkách to může být např. 16 metrů (u smrků v nejhorší bonitě).  

 

Odborně řečeno, bonita vyjadřuje taxační charakteristiku intenzity produkce porostu nebo 

dřeviny na určitém stanovišti.7 Pomůckou pro určení bonity porostu mohou být různé taxační 

ukazatelé, nejčastěji hodnota střední výšky dosažená v určitém věku podle platných růstových 

tabulek. Podle toho, zda se bonita vykazuje v absolutních výškách nebo relativně, 

rozeznáváme bonity absolutní nebo relativní. 

 

Zakmenění 

 

Zakmenění je poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných k tabulkovým a 

uvádí se v desetinách. Při plném zakmenění nabývá koeficient hodnoty 1. Čím větší „hustota“ 

porostu, tím vyšší zakmenění.  

 

Obmýtí 

 

Obmýtí je věk lesních stromů a porostů, při němž dosahují mýtní zralosti. Mýtní zralost je pak 

stav, kdy lesní stromy a porosty dosahují vlastností určených cílem hospodaření a je 

nejvhodnější je vytěžit.   

 

 

 

                                                 
7 Matějíček, J.; Skoblík, J: Oceňování lesa, Ministerstvo zemědělství ČR, 1993, str. 32 
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 Věk 

 

Věk porostu vyjadřuje plochou zvážený průměrný věk sloučených porostních částí do téže 

porostní skupiny.   

 

Dřevo na pni 

 

To je dřevo, které stojí v lese, není vytěžené ani přiblížené na odvozní místo. Mluvíme-li o 

ocenění dřeva na pni, máme na mysli ocenění lesního porostu bez ocenění půdy. 

 

Různé způsoby ocenění 
 

Tato kapitola bude malý exkurz do oceňování majetku z hlediska účetnictví. My se zabýváme 

oceněním z hlediska statistického, nikoliv účetního, avšak přesto nám tento přehled může 

poskytnout představu, jakým způsobem je možné oceňovat.  

 

Pro ocenění podnikových aktiv existuje obecně několik oceňovacích základen, mezi než 

patří:8 

 

1. historická cena; 

2. reprodukční cena; 

3. realizovatelná hodnota; 

4. reálná hodnota (neboli fair value); 

5. současná hodnota. 

 

Tyto základny lze rozdělit do tří skupin. První skupina vyjadřuje cenu v minulosti, tedy stav 

trhu v době, kdy k události došlo. Sem patří historická cena. 

 

Druhou skupinou jsou ocenění, která vyjadřují nynější stav trhu. Sem patří reprodukční cena 

(tj. cena, za kterou by v současné době bylo možné aktivum pořídit), realizovatelná hodnota 

(tj. cena, za kterou je možno stávající aktivum v současné době prodat) a reálná hodnota 

                                                 
8 Následující kapitola o oceňování byla z velké části převzata z: Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro 
každého, Praha, 2006 
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(vyjadřující obecnou tržní hodnotu aktiva).  

 

Třetí skupinou je ocenění, které odhaduje budoucí peněžní toky a diskontuje tyto toky 

k současnosti. Tím toto ocenění bere v úvahu i budoucí tržní podmínky. Patří sem právě 

současná hodnota. 

 

 Pojďme si nyní rozebrat jednotlivé základny blíže. 

 

1. historická cena 

 

Tato forma je jednou z nejstarších oceňovacích technik. V dobách, kdy neexistovala inflace, 

či jen velmi malá inflace, bylo ocenění na základě historické ceny vhodné. Nejčastěji se 

oceňují aktiva skutečnými pořizovacími cenami (pokud jsou aktiva nakupována), či 

skutečnými vlastními náklady (pokud byly aktiva pořízena vlastní činností).  

 

2. reprodukční hodnota 

 

Toto ocenění vyjadřuje částku peněz, kterou by bylo nutno uhradit za určitý majetek, kdyby 

se tentýž (nebo obdobný) majetek pořizoval v současnosti. Do této ceny se tak promítá změna 

kupní síly měny i pohyb cen a vyjadřuje proto reálněji ocenění dříve pořízeného majetku než 

cena historická. Její význam roste zejména v podmínkách vysoké inflace. Nevýhodou je, že 

tato metoda je poměrně administrativě náročná, neboť vyžaduje majetek permanentně 

přeceňovat.  

 

3. realizovatelná hodnota 

 

Realizovatelná hodnota je částka, kterou bychom mohli získat prodejem aktiva při běžném 

vyřazení. Čistá realizovatelná hodnota je potom částka, která zůstane po prodeji, když 

odečteme náklady na tento prodej.  

 

4. reálná hodnota 

 

Reálnou hodnotou se rozumí částka, za niž by bylo možno vyměnit aktivum nebo vyrovnat 

závazek za obvyklých podmínek mezi obeznámenými, k transakci ochotnými a 
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nespřízněnými partnery. Běžnými podmínkami se rozumí transakce, která není z přinucení ani 

není likvidačním prodejem. Obchoduje-li se s aktivem, které se má ocenit reálnou hodnotou 

na aktivním a likvidním trhu, je jeho reálnou hodnotou jeho tržní cena. Není-li tato cena 

k dispozici je třeba učinit odhad nejprve na bázi tržní ceny obdobného aktiva, případně 

odhadnout tuto hodnotu pomocí k tomu účelu vyvinutých oceňovacích modelů. 

 

5. současná hodnota 

 

Jedna česká koruna má jinou hodnotu dnes a jinou hodnotu za jeden rok. Koruna a pět haléřů 

za rok má dnes hodnotu jedné koruny za předpokladu pětiprocentní úrokové míry a nulové 

inflace. Cena aktiv oceňovaných současnou hodnotou je určena tak, že peněžní toky z aktiv 

jsou diskontovány k současnosti. Úroková míra se použije taková, jaká v současné době 

existuje na trhu. 

 

V další kapitole se podíváme na to, jaké doporučení dává Eurostat v dokumentu IEEAF co se 

týče oceňování lesních porostů.   
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Doporučení Eurostatu 
 

 

Vzhledem k tomu, že již existují doporučení Eurostatu  (viz. The European Framework for 

Integrated Environmental and Economic Accounting for Forests – IEEAF) ohledně oceňování 

lesů, bylo by dobré si je přiblížit než přejdeme k tvorbě variant. Následující kapitola obsahuje 

výtah z doporučení uvedeného v IEEAF. 

 

Eurostat rozlišuje následující kategorie aktiv: 

 

1. lesní půda; 

2. kultivované lesní porosty; 

3. nekultivované lesní porosty; 

4. ostatní neprodukovaná biologická aktiva; 

5. ostatní služby poskytované lesy; 

 

Ad 1. lesní půda9 

 

Vzhledem k tomu, že se s oceněním lesní půdy nechceme blíže zabývat zmíním doporučení, 

která souvisí s naším tématem. 

 
Především se jedná o separaci ceny půdy a ceny porostu. Eurostat vyžaduje oddělení těchto 

dvou položek. Půda by měla být oceněna tržní cenou, pokud ta není k dispozici, doporučuje 

přejít na trh dostatečně blízký. Pokud ani to není možné, doporučuje metodu čisté současné 

hodnoty.  

 
Problémem ocenění tržní cenou je, že jen malá část půdy je prodána každý rok a z této „tržní“ 

ceny je často těžké usuzovat na celek. Dalším problémem je, že půda se často prodává např. 

právě s lesním porostem a tudíž je těžké oddělit tyto dvě ceny. A to z důvodu, že cenu 

ovlivňují kromě naprosto zřejmých faktorů, také např. vzdálenost k pile, náklady na dopravu a 

vytěžení, možnost honitby atp. 

                                                 
9 Více o ocenění lesní půdy viz.: European Commission: The European Framework for Integrated Environmental 
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Ad 2. kultivované lesní porosty10 

 

Dříve bylo za produkci lesnictví označováno množství vytěženého dřeva. V dnešním pojetí 

(od roku 1995 v ESA) je růst kultivovaných lesních porostů klasifikován jako produkce. 

Nezáleží tudíž jaké množství se vytěží, nýbrž jaký objem dřeva za rok růstem přibyde. Přesto 

se z praktických důvodů počítá s hodnotou vytěženého dřeva, pokud ta příliš nekolísá mezi 

jednotlivými roky. V jednotlivých státech doporučuje Eurostat rozlišovat mezi dospělými 

porosty a nedospělými porosty. 

 

Dospělé lesní porosty 

 

Je zřejmé, že je možno ocenit dřevo různými způsoby, např. ocenit ho na pni, nebo pokácené, 

nebo na odvozním místě. Dle Eurostatu by měla být pro ocenění produkce použita cena dřeva 

dodaného k cestě mínus případné daně plus případné subvence.  

 

Pro ocenění dřeva, které nebylo pokáceno, by měla být použita cena dřeva na pni, (tj. 

stumpage price). To je cena dřeva, které je nepokáceno a stále stojí v lese. Tyto ceny dřeva na 

pni by měly být rozlišeny dle různých dřevin, věkové třídy, geografického umístění a 

sortimentu (palivové dříví, vlákninové dříví aj.). Toto je pro nás velmi důležitá informace, 

protože Český statistický úřad sleduje převážně ceny dříví na odvozním místě (tj. vytěžené a 

přiblížené dřevo), avšak pro naše účely je třeba ocenit dřevo v lese, tj. od těchto cen odečíst 

náklady na těžbu a přiblížení. 

 

Nedospělé lesní porosty 

 

Podle SNA by měla být zásoba dřeva (kultivovaná či nikoliv) oceněna metodou čisté 

současné hodnoty. Čistá současná hodnota (ČSH) závisí mimo jiné na budoucí ceně dřeva, 

objemu dřeva, které vyroste v budoucnu, budoucích nákladech a na úrokové míře. Tato 

metoda vyžaduje tudíž mnoho předpokladů, zejména o objemu dřeva v dospělosti, odhadu 

času, kdy bude dřevo vhodné k vytěžení, zvolení úrokové míry, odhad budoucích cen a 

                                                                                                                                                         
and Economic Accounting for Forests, European Comission, 2002, strana 32 
10 Více o kultivovaných lesních porostech viz.: European Commission: The European Framework for Integrated 
Environmental and Economic Accounting for Forests, European Comission, 2002, strana 33 

 15



nákladů. To vše až na časový horizont 100 let. Eurostat dále připouští zjednodušení, které 

spočívá v pominutí probírek a dalších příjmů a výdajů a je možné brát v potaz pouze vytěžení 

příslušného porostu. Toto je pro nás také velmi důležitá informace, jelikož i my můžeme 

k tomuto zjednodušení přistoupit. 

 

Největší vliv na ocenění má zvolená úroková míra. Eurostat říká, že úroková míra by měla být 

odvozena z informací založených z transakcí v tomto typu aktiv, nikoliv na obecné úrokové 

míře, např. na úrocích z vládních dluhopisů. S tímto doporučením nesouhlasím. Naším cílem 

je zjistit, jakou hodnotu má lesní porost pro naši ekonomiku, tudíž bychom měli diskontovat 

úrokovou mírou existující v dané ekonomice. Ta také dobře vyjadřuje cenu příležitosti. 

Kdybychom použili vyšší úrokovou míru než tu v dané ekonomice, tak bychom prakticky 

snižovali hodnotu porostu. Naopak, kdybychom používali nižší úrokovou míru, pak bychom 

nadhodnocovali lesní porost. 

 

Podle Eurostatu, pokud známe cenu lesní půdy, můžeme při hledání „správné“ úrokové míry 

použít takovou úrokovou míru, při které by výnosnost držby půdy byla nulová (tj. vnitřní 

výnosové procento, neboli internal rate of return).  

 

Co se týče cen, říká Eurostat následující. Měly by se použít běžné ceny daného roku.11 

Důvodem je, že jakýkoliv sofistikovaný odhad budoucích cen by nezaručil lepší výsledek než 

předpoklad neměnnosti cen... V tomto ohledu má Eurostat naprostou pravdu a my se budeme 

tímto doporučením řídit. 

 

Eurostat také zmiňuje, že mnoho zemí používá zjednodušené metody, nikoliv metodu čisté 

současné hodnoty. Tyto metody mohou být založené např. na násobení objemu dřeva 

v metrech krychlových (rozdělených do druhů, věkových či jiných skupin) a ceny dřeva na 

pni. Tato metoda je opodstatněná tím, že, i když se např. porost starý 50 let nebude těžit dříve 

než padesát let, hodnota lesního porostu v současnosti (menší objem dřeva) může být blízko 

hodnotě lesního porostu (větší objem dřeva) za 50 let při diskontování k současnosti.  

 

Ad 3. nekultivované lesní porosty12 

                                                 
11 European Commission: The European Framework for Integrated Environmental and Economic Accounting for 
Forests, European Comission, 2002, strana 35 
12 Více o nekultivovaných lesních porostech viz.: European Commission: The European Framework for 
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Nekultivované lesní porosty jsou takové, které svým růstem nepřináší žádné náklady. V tomto 

případě je na místě zjednodušená čistá současná hodnota, protože jediným výnosem je 

vytěžení v dospělosti porostu. Přesto však i takovéto nekultivované porosty většinou 

představují pro společnost určité náklady, které se týkají ochrany před požáry, škůdci, 

chorobami apod. Eurostat říká, že tyto služby by měly být kvantifikovány, neboť přispívají 

k produkci v daném odvětví.  

 

Ad 4. ostatní biologická aktiva13 

 

K hodnotě lesa bychom měli připočítat i další hodnoty, které les přináší jako sběr hub, 

borůvek, brusinek, malin a dalších lesních plodů, či možnost lovit zvěř apod. Eurostat však 

tvrdí, že ocenění těchto hodnot je jednak složité a jednak nepatrné vzhledem k hodnotě lesa. 

To však nemusí platit v případě České republiky, kde je sběr hub a lesních plodin velmi 

rozšířený, jak uvádějí např. každoroční Zelené zprávy (neboli Zpráva o stavu lesa a lesního 

hospodářství České republiky, kterou každoročně vypracovává Ministerstvo zemědělství).  

 

Ad 5. ostatní služby poskytované lesy14 

 

Pokud pobyt v lese a rekreace v něm je omezena pouze na vlastníka lesa, je hodnota rekreace, 

či pobytu v lese zahrnuta v ceně půdy a lesa. Avšak pokud tomu tak není a pohyb a rekreace 

v lese není omezena, pak se hodnota možnosti pobytu v lese nepromítá do ceny lesa, či půdy. 

Eurostat uvádí, že proběhly pokusy ocenit tyto aktivity, avšak bez výrazných úspěchů.  

 

Další hodnotou, kterou lesy představují jsou např. ochrana biodiverzity, ochrana půd před 

erozí, přeměna oxidu uhličitého na kyslík a další. Tyto aktivity se také doposud nepodařilo 

spolehlivě ocenit a tudíž nejsou zahrnuty v systému národních účtu. 

 

Oceňování evropských lesů 

 

                                                                                                                                                         
Integrated Environmental and Economic Accounting for Forests, European Comission, 2002, strana 35 
13 Více o ostatních biologických aktivech viz.: European Commission: The European Framework for Integrated 
Environmental and Economic Accounting for Forests, European Comission, 2002, strana 35 
14 Více o ostatních službách poskytovaných lesem viz.: European Commission: The European Framework for 
Integrated Environmental and Economic Accounting for Forests, European Comission, 2002, strana 35 
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Co se týče metod oceňování lesa, tak žádná z metod není přímo doporučená, avšak 

upřednostňována je metoda založená na tržních cenách. Vždy bychom měli činit rozdíl mezi 

oceňováním zásoby dřeva a přírůstů, či úbytků. Stejně tak bychom měli rozlišovat mezi 

oceňováním půdy a zásoby dřeva dohromady, či metody, které rozlišují mezi zásobou dřeva a 

cenou půdy.  

 

Různé způsoby oceňování zásoby dřeva navrhované Eurostatem: 

 

Metoda transakční hodnoty 

 

Tato metoda oceňuje dohromady les i půdu, potencionálně i další hodnoty, jako např. možnost 

lovit zvěř apod. Problémem této metody je, že transakcí, kterých je možno využít, je příliš 

málo. Proto nejsou transakce reprezentativní a může docházet k chybám v ocenění. Některé 

chyby je možno odstranit, avšak náročnost na data je velká.  

 
V České republice není tato metoda možná, neboť neexistuje databáze, odkud bychom mohli 

informace o proběhlých transakcích čerpat. Pro použití takovéto metody by bylo potřeba 

sesbírat primární data a pokusit se je vyhodnotit. To by, podle mého názoru, vydalo na jednu 

samostatnou diplomovou práci. Avšak data by bylo nutné sbírat na roční bázi, tudíž 

jednorázový projekt by nevyřešil náš problém. 

 

Čistá současná hodnota 

 

Tato metoda je teoreticky správná, avšak je velmi citlivá na různé odhady a předpoklady. Je 

však považována, dle dokumentu IEEAF Eurostatu, za méně vhodnou pro účely národních 

účtů.15 Zároveň však v tomto dokumentu nalézáme následující tvrzení: „Pro aktiva, u kterých 

jsou výnosy zpožděny (jako např. dříví), doporučuje ESA/SNA metodu čisté současné 

hodnoty. Avšak po prozkoumání různých metod pro oceňování lesních porostů, se IEEAF 

nepreferuje jednu metodu pro oceňování lesních porostů.“16 

 

Metoda spotřební hodnoty a metoda hodnoty dřeva na pni 

                                                 
15 European Commission: The European Framework for Integrated Environmental and Economic Accounting for 
Forests, European Comission, 2002, strana 37 
16 European Commission: The European Framework for Integrated Environmental and Economic Accounting for 
Forests, European Comission, 2002, strana 10 
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Tyto metody představují zjednodušené oceňování zásoby dřeva. Může být na ně nahlíženo 

jako na speciální případ čisté současné hodnoty s implicitním diskontováním. Existuje mnoho 

variant, které se liší úrovní detailů. Nejpodrobnější varianty rozlišují průměr kmene nebo věk, 

dřevinu, geografické podmínky, sortiment apod.  

 

Hlavní rozdíl mezi metodami spotřební hodnoty a hodnoty dřeva na pni je ten, že spotřební 

metoda užívá strukturu zásoby dřeva, zatímco metoda dřeva na pni užívá strukturu těžby, 

která je v čase proměnlivá. Je zřejmé, že struktura těžby je proměnlivá a reaguje např. na cenu 

dřeva, či na škody způsobené přírodními živly. Obě metody používají zásobu dřeva na pni, 

avšak jiné ceny. V dalším textu budeme mluvit o obou metodách jako o metodách dřeva na 

pni, rozlišíme však vždy, jaké ceny používáme. 

 

V některých zemích dávají obě metody podobné výsledky, zatímco v jiných zemích dávají 

metody odlišné hodnoty. To je způsobeno právě strukturou věkových porostů. Např. 

v Německu bylo vysazeno mnoho nových stromů po 2. světové válce a tudíž jsou lesní 

porosty poměrně mladé.  

 

Zkušenost ukazuje, že existují velké rozdíly mezi zeměmi co se týče struktury lesních porostů, 

či těžby. Důležitým bodem je posoudit, zda jsou porosty spíše mladé, či spíše staré, nebo více 

méně ve stabilním stavu. Je doporučeno, aby země používaly takové oceňovací metody, které 

jsou pro ně nejlepší.  

 

Dále doporučuje Eurostat provést komparativní analýzu výsledků různých metod a zjistit 

příčiny rozdílů, které různé metody přináší, předtím než daný stát zvolí jednu z metod. To je 

také mým cílem... 
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Současný systém v České republice 
 

V České republice je přibližně 2,6 miliónů hektarů lesů, což je asi 33 % území, zatímco 

zemědělská půda představuje 54,3 % území.17 To představuje 0,25 ha/obyvatele. Od 19. 

století se plocha lesů stále zvětšovala (v roce 1875 2,19 miliónů hektarů).18  

 

V současnosti existuje v ČR k ocenění lesních porostů metoda čisté současné hodnoty. Model 

byl zpracován Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), data 

z katastru nemovitosti poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální, data ze souhrnného 

lesního hospodářského plánu poskytuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) 

v Brandýse nad Labem a data z registru ekonomických subjektů poskytuje Český statistický 

úřad.  

 

Ocenění lesů se skládá ze tří částí: 

 

1. ocenění půdy; 

2. ocenění lesních porostů; 

3. ocenění změn. 

 

Ad 1. ocenění půdy 

 

Ocenění lesních pozemků je poměrně jednoduché. Postupuje se na základě platné prováděcí 

vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Vyhláška stanovuje ceny dle 

souborů lesních typů členěných do různých vegetačních stupňů a edafických kategorií 

(jednoduše řečeno dle kvality půdy). V rámci okresů se počítá s průměrnou cenou plošného 

zastoupení různých souborů lesních typů vyskytující se v daném okrese.  

 

 

                                                 
17 European Commission: Study on European Forestry Information and Communication system, volume 2, 1997, 
strana 1219 
18 European Commission: Study on European Forestry Information and Communication system, volume 2, 1997, 
strana 1219 
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Ad 2. ocenění lesních porostů 

 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů poskytuje Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a 

myslivosti agregovaná data o lesních porostech. Lesní porosty jsou rozděleny do 13 skupin 

dřevin, na věkové stupně a bonity. Výpočty se provádí na republikové úrovni. 

 

Pro vlastní ocenění lesních porostů je zpracováno 91 modelů, každý pro danou dřevinu a 

bonitu. Tyto modely vyjadřují hodnotu jednoho hektaru lesního porostu v Kč. Zde bychom si 

mohli položit otázku, jak je možné, že modely nezohledňují různé obmýtí a zakmenění?  

Odpověď na tuto otázku mi poskytl Jiří Matějíček, který pracuje ve Výzkumném ústavu 

lesního hospodářství a myslivosti: „Oceňovací sazby jsou vypočteny pro plné zakmenění a při 

ocenění lesů ČR jsou pak redukovány zakmeněním pro příslušný věkový stupeň bez ohledu 

na dřevinu a bonitu. K tomu, aby se snížil počet modelů, byla přijata dohoda, že se modely 

zkonstruují pro každou skupinu dřevin jenom pro jedno průměrné obmýtí, které bude platit 

pro celé území ČR.“  

 

Pro každý z těchto 91 modelů byla spočítána současná hodnota 1 hektaru (např. současná 

hodnota hektaru smrku ve věkovém stupni 31-40 let v 2. bonitě je 124 985 Kč/ha lesního 

porostu). Počet hektarů v těchto kategoriích se pak vynásobí vypočtenou současnou hodnotou 

1 hektaru. Tím získáme ocenění v daném roce. 

 

Pojďme se nyní blíže podívat na to, jakým způsobem jsou počítány modelové současné 

hodnoty 1 hektaru. V prvé řade je třeba zvolit úrokovou míru. VÚLHM používá úrokovou 

míru 2 % (jednou ze slabin NPV je právě zvolení úrokové míry, která značně ovlivňuje 

výsledek ocenění, o vlivu úrokové míry na ocenění viz. dále). Dále je třeba znát náklady a 

výnosy během celého produkčního cyklu, tj. života lesa. Příklad nákladů a výnosů pro smrk 

v 3. bonitě dle věku: 

 

Tabulka 1: Příklad výnosů a nákladu na 1 hektar smrkového porostu v 3. bonitě 

Věk Náklady Výnosy 

1 87 500 0 

2 18 000 0 

3 8 600 0 

4 8 400 0 
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5 8 000 0 

6 - 10 11 000 0 

11 - 20 22 000 0 

21 - 30 10 130 0 

31 - 40 10 000 396 

41 - 50 10 000 2 332 

51 - 60 10 000 4 255 

61 - 70 10 000 5 632 

71 - 80 10 000 6 886 

81 - 90 10 000 7 581 

91 - 100 10 000 8 337 

101 - 110 10 000 7 543 

111 - 120 10 000 743 043 
Zdroj: Matějíček, J.; Prčina, A.: Ocenění lesních porostů pro účely národních účtů na bázi národní inventarizace 
lesů, VÚLHM 2005, Strnady, příloha 1 
 
 
Jak je vidět, náklady převyšují výnosy ve všech obdobích kromě mýtní výtěže, tj. ve věku 

111-120 let. Všechny tyto částky jsou potom diskontovány ke středu časového intervalu, např. 

u porostu ve věku 11-20 let (střed 15 let), jehož obmýtí je 120 let, bychom diskontovali výnos 

faktorem  (1,02)105. Náklady byly stanoveny VÚLHM s přihlédnutím k výběrovému šetření o 

nákladech a výnosech vlastníků lesa v lesním hospodářství. Odpovídají cenám, za které by 

byly podnikatelské subjekty na trhu ochotny dané práce provést a potřebný materiál 

poskytnout (nikoliv tedy ocenění vlastními náklady, nýbrž cenou tržní). Čistý výnos 

z vytěžení porostu (hodnota mýtní výtěže) byl vypočten na základě růstových tabulek19, které 

udávají, jaký objem dřeva (produkci) v m3 lze získat pro konkrétní dřevinu, věk a bonitu z 1 

hektaru při plném zakmenění porostu. S využitím procentických porostních sortimentačních 

tabulek20 se v dalším kroku vypočetly objemy jednotlivých sortimentů a po jejich vynásobení 

příslušnými cenami surového dříví se získal hrubý výnos (tržby za dříví), od kterého se 

odečetly těžební náklady (náklady na těžbu a přiblížení na odvozní místo). 

 
 
Od roku 1998 nebyly ceny upraveny a tudíž se náklady a výnosy počítají ve stálých cenách 

roku 1998. To je velkou slabinou současné metody. Jak jsem již zmínil, náklady i ceny byly 

                                                 
19 Černý, M. - Pařez,J. - Malík,Z.: Růstové a taxační tabulky hlavních dřevin České republiky (smrk, borovice, 
buk, dub), Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, Jílové u Prahy, 1996 
20 Pařez, J. - Michalec, M.: Procentické sortimentační tabulky pro stromy hlavních dřevin v ČSSR (smrk, 
borovice, buk, dub), Lesnický průvodce č. 1/1987, VÚLHM Jíloviště-Strnady 
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stanoveny s přihlédnutím k výsledkům výběrovému šetření. Je zřejmé, že takové šetření je 

nákladné.  

 

Statistický úřad potom přebírá ocenění v těchto stálých cenách a upravuje ocenění indexem 

cen surového dříví tak, aby ocenění zohledňovalo běžné ceny. Pomineme-li další nedostatky, 

tak tento index nemůže zohlednit změnu cen vstupů, tj. nákladů. V druhé řadě pak indexem 

násobíme již diskontované hodnoty a tudíž se dopouštíme jisté nepřesnosti oproti modelu, kde 

bychom měli běžné ceny zabudované. Jakým způsobem by se ocenění lišilo od současného 

ocenění, záleží na pohybu ostatních cen, které nevstupují do zmíněného indexu. Podrobnější 

diskuze tohoto problému bude následovat při výpočtu jednotlivých variant. 

 

Ad 3. ocenění změn 

 

Získané hodnoty je třeba opravit o přírůstky, či úbytky hodnoty. Mezi přírůstky patří přírůst 

dřevní hmoty a zalesnění nelesních pozemků. Základním zdrojem informací pro určení 

přírůstů je Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR. Vzhledem k tomu, že se ve své 

práci přírůsty, či úbytky nechci zabývat, uvedu jen přehled faktorů, které na úbytky mají vliv 

s příkladem jejich hodnoty z roku 1999. 

 

Tabulka 2: Přehled faktorů a jejich ocenění, které mají vliv na hodnotu lesního porostu 

Druh úbytku 1999

Návštěvníci lesa na kulturách 6 mil. Kč

Návštěvníci lesa na oplocenkách a ind. ochraně kultur 5,6 mil. Kč

Imisní škody 163 mil. Kč

Škody zvěří 13,8 mil. Kč

Požáry 23,2 mil. Kč

Kůrovec v NP Šumava 62,3 mil. Kč

Těžba dřeva 14,2 mil. m3/rok

Těžby prováděné v rozporu s lesním zákonem 0,1524 mil. m3/rok

Odlesnění 550 ha
Zdroj: Matějíček, J.; David, J.: Ocenění lesů ČR pro účely národních účtů za rok 1998 a 1999, Strnady, 2000, str. 
11 
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Ocenění v jiných zemích Evropské unie 
 

Než se pustíme do vytváření různých variant ocenění a jejich srovnávání, podíváme se do 

několika zahraničních zemí, jak oceňují lesní porosty. To nám bude sloužit jako inspirace a 

zároveň můžeme získat další informace, které nám pomohou při konstrukci našich variant. 

Zaměříme se především na Rakousko, kde již proběhl podobný projekt srovnávání různých 

metod. Dále jsem si vybral Švédsko jako zemi s obrovskými zásobami dříví a pak Německo, 

které je průkopníkem ekonometrické metody. 

 

Rakousko 

 

V Rakousku je zalesněno asi 3.878.000 hektarů a to představuje 46,2 % plochy. Na jednoho 

obyvatele připadá přibližně 0,5 ha lesa.21  

 

V Rakousku proběhl zajímavý projekt, který porovnával různé metody oceňování. Autorem je 

v úvodu zmíněný prof. Walter Sekot a následující text shrnuje tento projekt: „Comparing 

Results of Alternative Methods for the Valuation of Forest Assets in Austria“. 22  Srovnávány 

byly následující metody: 

 

I. metoda spotřební hodnoty, zásoba dřeva rozdělena dle věkových tříd; 

II. metoda spotřební hodnoty, zásoba dřeva nerozdělena; 

III. metoda věkových hodnotových faktorů; 

IV. metoda spotřební hodnoty, zásoba dřeva rozdělena pomocí vzorníku; 

V. metoda čisté současné hodnoty. 

 

Metody číslo I, II, IV jsou založené na stejném základě, liší se pouze úrovní detailů, kde 

metoda číslo II je nejméně podrobná a IV je nejvíce podrobná. Základem všech tří metod je 

vynásobení objemů dřeva jejich příslušnými cenami. Všechny tři metody v sobě mají 

                                                 
21 European Commission: Study on European Forestry Information and Communication system, volume 1, 1997, 
strana 9 
22 Sekot, W.: Comparing Results of Alternative Methods for the Valuation of Forest Assets in Austria, 1999, 
strana 1 
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implicitně zabudované diskontování, neboť zanedbávají budoucí zvýšení hodnoty v důsledku 

nárůstu dřevní hmoty a zároveň nepočítají s faktem, že porost bude smýcen až při obmýtí, tj. 

že hodnota v budoucnu není ta samá jako v současnosti (tzn. nediskontují budoucí výnosy).  

 

Přístup číslo III je založen na věkových hodnotových faktorech, kdy faktory jsou tabelované 

poměry popisující vztah mezi hodnotou lesního porostu v daném věku a hodnotou 

v dospělosti (v obmýtí). Kalkulace probíhá odděleně pro listnaté a jehličnaté porosty. 

Hodnoty této metody mohou být považovány za diskontované.23 V České republice tato 

metoda existuje také, avšak nikoliv jako oceňovací metoda pro národní účty, nýbrž pro účely 

oceňování majetku. 

 

Metoda číslo V diskontuje čisté příjmy ze smýcení porostu (počítáno při současných 

nákladech a cenách) a odčítá náklady na správu do doby smýcení. Byla zvolena nulová 

úroková míra, což je poměrně zvláštní. Jednak to implikuje fakt, že neexistuje rozdíl mezi 

současnou spotřebou a spotřebou budoucí, a dále také, že by byla reálná úroková míra nulová. 

 

Walter Sekot se také pozastavuje u srovnání úrokových měr v jednotlivých přístupech. 

Zatímco u metody číslo V byla úroková míra zvolena, u ostatních se jedná o implicitní 

hodnotu spočítanou na základě údajů. 

 

Tabulka 3: Přehled implicitních, či explicitních úrokových měr u jednotlivých metod 

Metoda Povaha úrokové míry Procenta 

I Implicitní, rovna přírustku hodnoty různá 

II Implicitní, rovna přírůstku hodnoty a/nebo objemu ~3% objemu 

III Implicitní, rovna IRR (vnitřnímu výnosovému procentu) 0,7-1,3% 

IV Implicitní, rovna přírůstku hodnoty  různá 

V explicitní, rovna přírůstku tržních cen dřeva na pni 0% 
Zdroj: Sekot, W.: Comparing Results of Alternative Methods for the Valuation of Forest Assets in Austria, 1999, 
str. 3 
 

Výsledkem porovnávání těchto metod byly následující zjištění. Všechny metody vykazovaly 

vysokou variabilitu a to z důvodu měnících se cen dřeva, které vstupovaly do ocenění jako 

roční průměry. Situaci dobře ilustruje obrázek: 

                                                 
23 Sekot, W.: Comparing Results of Alternative Methods for the Valuation of Forest Assets in Austria, 1999, 
strana 1 
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Graf 1: Přehled srovnávaných metod v Rakousku a jejich ocenění 
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Zdroj: Sekot, W.: Comparing Results of Alternative Methods for the Valuation of Forest Assets in Austria, 1999, 
str. 6 
 

Z obrázku je také vidět, že metody I, II, IV představují z pravidla relativné nízké ocenění, 

metody III a V představují vyšší ocenění. Nejvyšší variabilitu představuje přístup číslo V.  

 

Zajímavým poznatkem je, že ačkoliv metody I, II a IV jdou do různé hloubky detailů, jejich 

hodnoty jsou velice blízko. Můžeme tudíž udělat závěr, že míra detailů v tomto přístupu 

nehraje velkou roli. Jelikož metoda číslo II vyžaduje nejméně dat, zdá se nejvhodnější ze 

třech výše zmíněných. 

 

Metoda číslo V respektuje pravidla ESA do nejvyššího stupně. Velkou nevýhodou této 

metody je arbitrální stanovení úrokové míry, která má obrovský vliv na výši ocenění.  

 

V současnosti se v Rakousku nepoužívá žádná z oceňovacích metod, jelikož se oceňují jen 

přírůsty a úbytky dřeva, jak to vyžaduje EAF, nikoliv však lesy jako takové.  

 

 

Švédsko 

 

Celková plocha lesa ve Švédsku je 22,7 miliónů hektarů, což je 55 % území. Zajímavým 
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kontrastem oproti České republice je vlastnictví lesů. Přibližně 50 % lesů vlastní menší 

soukromí vlastníci, 25 % velké společnosti a 25 % jsou veřejné lesy. Na jednoho obyvatele 

připadá asi 2,63 ha lesa.24  

 

V rámci pilotního projektu Evropské unie, vyzkoušelo Švédsko metodu dřeva na pni, kdy je 

objem dřeva na pni vynásoben cenou dřeva na pni (stumpage price). Cena dřeva na pni je 

definována jako cena na odvozní místo mínus cena za vytěžení a transport na odvozní místo. 

Tato cena je také používána k ocenění přirozeného přírůstu dřeva, těžby a úbytků. Cena dřeva 

na pni je počítána jako průměr cen vytěženého dřeva a to jak v obmýtí, tak z probírek. 

 

Tuto metodu vypočítáme také. Má však hned několik nevýhod, což uvidíme později. 

 

Německo 

 

Německo má rozlohu 357.000  km2 a lesy pokrývají 10 700 000 ha, což představuje 30 % 

plochy. Přirozený roční přírůstek představuje 6,9m3/ha. Většinu lesů tvoří jehličnaté lesy 

tj. 67 % a 33 % představují listnaté lesy. Průměrně připadá 0,14 ha na obyvatele.25 

 

Německo je další zajímavou zemí, která v rámci pilotních projektů vyzkoušela odlišný systém 

oceňování a bude tak sloužit jako další možná varianta. 

 

Metoda použitá v Německu je založena na ekonometrickém modelu (tzv. hedonické 

oceňování). Na 70 uskutečněných transakcích v Dolním Sasku byly zkoumány případné 

závislosti (nejedná se tak o ocenění všech německých lesů, nýbrž jen o jednu část; pokud však 

ocenění bude spolehlivé, může být použito v celém Německu). 

 

V prvním kroku bylo zjišťováno, jak působí různé determinanty v čase na cenu lesních aktiv 

(tj. na poptávku po nich). Testovány byly následující determinanty:26 

 

                                                 
24 European Commission: Study on European Forestry Information and Communication system, volume 2, 1997, 
kapitola Sweden 
25 European Commission: Study on European Forestry Information and Communication system, volume 1, 1997, 
strana 281 
26 The European Framework for Integrated Environmental and Economic Accounting for Forests – Results of 
Pilot Applications, European Commission, 1999, strana 18 
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1. index cen surového dřeva (zvýšení cen dřeva by se mělo projevit zvýšením cen lesních 

nemovitých aktiv); 

2. úroková míra (zvýšení úrokové míry by mělo snížit atraktivitu investic do nemovitých 

aktiv, tj. i do lesních nemovitostí); 

3. cena zemědělské půdy s nejnižšími výnosy (zvýšení cen této půdy by mělo přivést 

zvýšení cen lesních nemovitostí). 

 

Model byl empiricky otestován za použití lineární regrese. Cena lesních nemovitostí byla 

poměrně dobře vysvětlena cenou surového dřeva.27 

 

V druhém kroku bylo otestováno, jaké faktory ovlivňují cenu lesních aktiv v daném 

okamžiku. Byly testovány následující faktory: 

 

1. velikost lesního pozemku v hektarech; 

2. zbývající čas do obmýtí hlavního porostu a vedlejšího porostu; 

3. bonita hlavního porostu a vedlejšího porostu; 

4. zakmenění hlavního a vedlejšího porostu; 

5. cena pilařské kulatiny a cena průmyslového dříví; 

6. objem dřeva na hektar. 

 

Signifikantní z těchto faktorů byl jen objem dřeva. Navíc bylo zjištěno, že druhy dřevin 

nemají, až na jedli, vliv na cenu. 

 

 

 

 

                                                 
27 European Commission: The European Framework for Integrated Environmental and Economic Accounting for 
Forests – Results of Pilot Applications, European Commission, 1999, strana 18 
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Vliv úrokové míry na ocenění 
 

Jak již víme, jedním ze stěžejních kamenů metody čisté současné hodnoty je volba úrokové 

míry. Vzhledem k tomu, že tato metoda je v současnosti používaná v ČR a také doporučená v 

dokumentu IEEAF od Eurostatu, věnuji tomuto tématu více času. 

 

ČSH je metoda, která oceňuje investiční varianty. Slouží často pro rozhodnutí firem, která 

vybírají z více investičních záměrů ten nejlepší. To je trochu odlišná situace od naší, kdy 

vlastník lesní půdy většinou nemá na výběr, zda vysází na daném stanovišti les, či nikoliv 

(půda má své určení a tak by nejdříve musel požádat změnu statusu půdy, čemuž bývá 

vyhověno jen ve výjimečných případech).  

 

Dalším problémem je délka časového období. Soukromé firmy se angažují převážně 

v projektech, které přináší zisk v jejich plánovacím horizontu. Čím menší firma, tím menší 

tento horizont je. Co se týče jednotlivců, tak je téměř vyloučeno, aby vysazovali nový les 

z ekonomických důvodů (délka života jednotlivce je kratší než obmýtí většiny dřevin). 

Jedinou institucí, kterou bychom mohli považovat za instituci s nekonečným časovým 

horizontem je stát. Avšak i pro stát je délka produkčního cyklu lesů dlouhá, neboť při obmýtí 

např. 100 let nastupují obrovské nejistoty počínaje politickým vývojem, ekonomickým 

vývojem, demografickým vývojem až po vývoj v oblasti životního prostředí. 

 

Další podstatnou odlišností je, že lesní porost není přímo zdrojem peněžních příjmů, nýbrž 

jeho produkcí je dřevo, tj. reálné aktivum, které nepodléhá vlivům inflace, či jiným 

znehodnocením peněz (např. měnové reformě).  

 

Při počítání metody ČSH je třeba vyřešit mimo jiné následující problémy: 

 

1. volba úrokové míry pro diskontování; 

2. stanovení výnosů (tj. objemu dřeva a ceny dřeva v budoucnosti); 

3. stanovení nákladů (tj. cena různých úkonů na lesním porostu v budoucnosti); 

4. zahrnutí rizika a nejistoty. 
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Věnujme se dále jen úrokové míře. Na několika následujícím příkladech bych rád ilustroval 

problematiku volby úrokové míry a pokusil bych se nalézt takovou výši úrokové míry, která 

by byla vhodná pro diskontování při ocenění lesních porostů.  

 

V ideálním světě by byl výpočet ČSH jednoduchý. Mohli bychom anticipovat vývoj cen dříví 

na 100 let dopředu, stejně tak bychom znali vývoj nominálních úrokových měr a jen bychom 

diskontovali výnosy a náklady těmito hodnotami. Vzhledem k realitě však máme jen omezené 

možnosti. 

 

Jednou z možností je učinit předpoklad, že v České republice se úroková míra přibližně rovná 

inflaci a dále předpokládat, že se ceny dřeva budou vyvíjet shodně s inflací. Potom bychom 

mohli diskontování úplně vypustit a počítat se stálými cenami, viz. nadcházející příklad. 

 

Představme si situaci, kdy firma může vysadit les a za 100 let ho vytěžit. Spočtěme jeho 

čistou současnou hodnotu. Předpokládejme, že inflace je 2 % a že inflace a nominnální 

úroková míra se budou pohybovat vždy tak, že budou na stejné výši. Udělejme dále 

předpoklad, že cena dřeva se bude vyvíjet shodně s mírou inflace (tj. pokud inflace v daném 

roce je 2 %, pak cena dřeva vzroste v tomto roce o 2 %). Řekněme, že v době obmýtí je 

možno odhadnout zásobu dřeva na 1.000 m3. Dále předpokládejme, že v současnosti je cena 

dřeva 1.000 Kč/ m3. Zanedbejme všechny náklady a výnosy kromě vytěžení lesa v době 

obmýtí. Pak výnos z této těžby bude: 

 

míradiskontní
cenyrustcenaobjemČSH

.
.**

= = 
...*02,1*02,1

...)*02,1*02,1(*1000*1000 = 1 000 000 

 

Jak vidíme, růst ceny dřeva vyrovnává časovou preferenci peněz (tj. úrokovou míru). Je 

zřejmé, že, je-li inflace rovna úrokové míře a roste-li cena dřeva stejně jako inflace, pak 

můžeme diskontování úplně vypustit a počítat s nulovou diskontní sazbou a s cenou dřeva 

v daném roce. Tato cena by však měla být prosta výkyvů. Cena dřeva je poměrně volatilní 

veličina (o vývoji cen dřeva viz. níže), a proto by bylo vhodné namísto ročních průměrů 

počítat s víceletými průměry (např. tříletými, či pětiletými).  

 

Taková varianta ČSH je velmi podobná metodě dřeva na pni. Rozdíl je ten, že objem dřeva je 

objem při obmýtí, nikoliv současný jako v metodě dřeva na pni. Vzhledem k přesnosti 
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růstových tabulek je však pravděpodobné, že se očekávaný objem a skutečný objem v době 

obmýtí nebudou příliš lišit.  

 

Druhou možností je předpoklad, že úroková míra převyšuje inflaci přibližně o dvě procenta. 

To je varianta v současnosti používaná. Zároveň předpokládejme, že cena dřeva má stejný 

vývoj jako míra inflace, tj. můžeme počítat se současnými cenami a diskontovat dvěma 

procenty. Počítá se tedy se stálými cenami a diskontuje úrokovou mírou 2 %. Rozdíl 

v ocenění oproti variantě s nulovým diskontem je však obrovský. Zatímco při nulové 

diskontní míře má právě vysazený les cenu 1 000 000 Kč, pak při úrokové míře 2 % má les 

cenu sedminásobně menší, tj. 138 033 Kč.  

 

Jaký je však ve skutečnosti vztah úrokové míry a inflace? Jsou obě míry stejné, nebo nikoliv? 

V České republice se v posledních letech pohybovala reálná úroková míra od -0,57 % po 2,18 

%. Podívejme se na repo sazbu ČNB a inflaci v ČR za posledních 5 let. 

 

Tabulka 4: Výpočet reálné úrokové míry za pět let dle repo sazby České národní banky 

Rok Inflace Repo ČNB Reálná IR 

2001 4,7 5,10 0,38 

2002 1,8 3,56 1,73 

2003 0,1 2,29 2,18 

2004 2,8 2,22 -0,57 

2005 1,9 1,95 0,05 

Reálná úroková míra za období 0,752 

Zdroj: Inflace byla převzata ze Statistického úřadu ČR jako průměrný roční spotřebitelský index (viz.  
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace). Repo ČNB -jedná se o čtrnáctidenní repo sazbu (viz. 
http://www.cnb.cz/cz/menova_politika/mp_nastroje/#d4). Roční hodnoty byly vypočteny váženými průměry, 
kde váhy byly délky jednotlivých období.  
 

Pro srovnání ještě můžeme uvést reálné úrokové míry PRIBOR (Prague Interbank Offered 
Rate, tj. Pražská mezibankovní úroková sazba), dle statistiky ČNB. 
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Tabulka 5: Výpočet reálné úrokové míry za pět let dle pribor sazby  
Rok Pribor1 

2001 0,58 

2002 1,77 

2003 2,22 

2004 -0,11 

2005 0,26 

Reálná úroková míra za období 0,940 
Zdroj: http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/menova_politika/zpravy_o_inflaci/download/04_2004_ctab_10.xls,  
1. jedná se o roční průměry měsíčních sazeb na jeden rok. Dopouštíme se malé nepřesnosti, která je ovšem 
z našeho pohledu zanedbatelná.  
 

Vidíme, že reálná úroková míra mezi roky 2001-2005 se pohybuje pod 1 %, dle repo sazby 

ČNB je přibližně 0,752 %, dle PRIBOR je 0,940 %. Tyto sazby jsou tedy hledaným rozdílem 

mezi nominální úrokovou mírou a inflací. Nejedná se ve skutečnosti o rozdíl, ale o vztah (1 + 

míra inflace ) x (1 + reálná úroková míra)  = (1 + nominální úroková míra). 

 

Vidíme, že náš předpoklad o rovnosti inflace a nominální úrokové míry neplatí, avšak ani 

předpoklad rozdílu inflace a nominální úrokové míry o dvě procenta. Než uděláme další 

závěry, podívejme se na situaci v jiných evropských zemích. Vzhledem k existenci Evropské 

centrální banky jsem si vybral jednu zemi Eurozóny – Německo, průměr ve státech eurozóny 

a dvě země mimo eurozónu – Spojené království Velké Británie a Severního Irska (UK) a 

Švédsko.  

 

Tabulka 6: Výpočet reálné úrokové míry za pět let dle repo sazby ECB, Německo 

Rok Repo ECB Inflace Reálná IR 

2001 2,02 1,9 0,116 

2002 2,00 1,8 0,196 

2003 2,26 1,0 1,246 

2004 3,21 1,4 1,789 

2005 4,29 1,9 2,344 

Za období 2001-2005 1,134 
Zdroj: Inflace z databáze Eurostat, europa.eu.int/comm/eurostat/, harmonized indices of consumer prices - 
annual data, repo sazba přepočtená na roční sazbu dle http://www.ecb.int.  
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Tabulka 7: Výpočet reálné úrokové míry za pět let dle repo sazby Bank of Sweden, Švédsko 

Rok Repo BoS Inflace Reálná IR 

2001 3,75 2,7 1,049 

2002 3,75 1,9 1,782 

2003 2,75 2,3 0,406 

2004 2,00 1,0 0,972 

2005 1,50 0,8 0,668 

Za období 2001-2005 0,974 
Zdroj: Inflace z databáze Eurostat, harmonized indices of consumer prices - annual data, repo sazba z databáze 
Eurostat neupravená, central bank interest rates – annual data, europa.eu.int/comm/eurostat/. 
 

Tabulka 8: Výpočet reálné úrokové míry za pět let dle repo sazby Bank of England, UK 

Rok Repo BoE Inflace Reálná IR 

2001 5,12 1,2 3,892 

2002 4,00 1,3 2,692 

2003 3,69 1,4 2,300 

2004 3,71 1,3 2,338 

2005 4,65 2,0 2,555 

Za období 2001-2005 2,754 

Zdroj: Bank of England, http://213.225.136.206/index.htm, roční repo sazby byly vypočteny průměrováním 
měsíčních sazeb, Bank of England repo rate, monthly averages, inflace dle databáze Eurostat, harmonized 
indices of consumer prices - annual data, europa.eu.int/comm/eurostat/. 
 

Tabulka 9: Výpočet reálné úrokové míry za pět let dle repo sazby ECB, eurozóna 

Rok Repo CNB Inflace Reálná IR 

2001 2,02 2,3 -0,28

2002 2,00 2,2 -0,20

2003 2,26 2,1 0,15

2004 3,21 2,1 1,09

2005 4,29 2,2 2,04

Za období 2001-2005 0,560
Zdroj: Inflace z databáze Eurostat, europa.eu.int/comm/eurostat/, harmonized indices of consumer prices - 
annual data, roční sazby byly vypočteny průměrováním měsíčních repo sazeb ECB, http://www.ecb.int. 
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Tabulka 10: Srovnání úrokových měr za pět let v různých zemích: 

Země Reálná úroková míra během 5 let 

Česká republika 0,752 

Německo 1,134 

Švédsko 0,868 

Spojené království 2,754 

eurozóna 0,560 
Zdroj: Viz. výše. 

 

Tímto srovnáním nechceme přijít na „správnou“ úrokovou míru. Chceme spíše indikovat, že 

nulová úroková míra použitá pro diskontování v Rakousku je příliš nízká. Naopak 

dvouprocentní úroková míra používaná v současnosti v ČR je příliš vysoká. Vhodnější se jeví 

kompromis těchto dvou přístupů, tedy 1 %. Je zřejmé, že naše pětileté průměry nemohou 

dobře sloužit jako odhad reálné úrokové míry na 100 let. Je možné, že v budoucnosti bude 

třeba předpoklad 1 % úrokové míry upravit. 

 

Přijměme tedy tento výsledek jednoprocentní úrokové míry a podívejme se, jak se zvýší cena 

lesního porostu v našem příkladu. Hodnota „našeho“ lesa by byla 369 711 Kč. Pro názornost 

zkusme spočítat hodnotu lesa s hodnotou diskontního faktoru 0,940 (reálná úroková míra dle 

PRIBORu). V takovém případě by byla hodnota našeho lesa 392 346 Kč. Změna úrokové 

míry o 0,06 procentního bodu, tj. 0,6 bodu promile, zvýší hodnotu lesa o 6,1 %! Tyto výrazné 

rozdíly v ocenění při různých úrokových mírách se vyskytují jen u nejmladších porostů. Čím 

starší porost, tj. čím zbývá méně času do vytěžení porostu, tím se čisté současné hodnoty při 

různých úrokových mírách k sobě přibližují. Hodnota porostu, který má být daný rok vytěžen 

je pak stejná, zvolíme-li jakoukoliv úrokovou míru. 

 

V další kapitole se podíváme na to, jakým způsobem se vyvíjely ceny v posledních dvou 

desetiletích. Při konstrukci různých metod budeme k vývoji cen přihlížet. 
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Vliv cen dříví na ocenění 
 

Cena dřeva má na ocenění porostu velký vliv. Jak velký, to záleží na zvolené metodě. Tak 

např. u prosté metody dřeva na pni (násobí se objem dřeva a průměrná cena) se při 1 % růstu 

ceny dřeva vzroste cena lesního porostu také o 1 %. U některých jiných metod to může být 

méně.  

 

Proto se pojďme podívat na historický vývoj cen dřeva. Tuto tématiku zpracoval velmi dobře 

Zdeněk Bluďovský z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v jeho publikaci: 

„Souvislosti vývoje cen surového dříví“28. Vývoj po roce 1989 dobře ukazuje, že ceny byly 

během komunistického režimu deformované.  

 

Graf 2: Vývoj cen v ČR v letech 1962 až 2002, různé sortimenty 

 

Zdroj: Bluďovský, Zdeněk: Souvislosti vývoje cen surového dříví, VÚLHM 2005, str. 17 

 
 
                                                 
28 K nahlédnutí např. zde http://www.vulhm.cz/docs/LP-1_2005.pdf 
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Na vývoji cen v devadesátých letech vidíme, že vyšší variabilitu vykazují zvláštní jakosti 

dřeva, které jsou však z hlediska objemu těženého dřeva nevýznamné. Podívejme se proto na 

devadesátá léta a na nynější desetiletí podrobněji.  

 
Graf 3: Vývoj cen surového dříví v letech 1994 až 2004, bazický základ prosinec 1999 

 
Zdroj: Bluďovský, Zdeněk: Souvislosti vývoje cen surového dříví, VÚLHM 2005, str. 37 

 
 
Jak je patrno, volatilita cen dřeva je poměrně vysoká. Největší nárůst cen je patrný během 

roku 1998, kdy se ceny zvýšily více než o 20 %. Je zřejmé, že metody, které budou mít 

velkou citlivost na cenu budou také vykazovat vysokou volatilitu, což není vhodné. Snížení či 

zvýšení cen dříví ovlivňuje bezprostředně jen hodnotu porostů, které budou v blízké době 

vytěženy, avšak vliv na mladé a střední porosty mohou mít vliv jen co se týče očekávaných 

cen v budoucnu. 
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Shrnutí teoretické části 
 

 

Pojďme se nyní podívat na to, které metody jsme doposud představili, a zkusme posoudit, 

které by byly v případě České republiky proveditelné. Teoreticky by přicházely v úvahu 

následující metody: 

 

1. metoda transakční hodnoty; 

2. metoda dřeva na pni; 

3. čistá současná hodnota; 

4. ocenění ekonometrickým modelem; 

5. metoda věkových hodnotových faktorů. 

 

Pro další zkoumání je třeba stanovit si kritéria, podle kterých budeme potom jednotlivé 

metody hodnotit. Stanovili jsme si tedy následující kritéria: 

 

1. dostupnost příslušných dat; 

2. realistická výše ocenění; 

3. vliv ceny dřeva na ocenění; 

4. náročnost na zpracování. 

 

Co se týče dostupnosti příslušných dat, tak toto kritérium můžeme zhodnotit již nyní. 

Realistická výše ocenění je vágní pojem, avšak podaří-li se nám nastavit určité mantinely, 

můžeme některé metody na základě tohoto kritéria vyloučit. Třetím kritériem je vliv ceny 

dřeva na ocenění. Je zřejmé, že nebude-li mít cena dřeva vliv na ocenění, není metoda pro nás 

přijatelná. Zároveň bychom však byli rádi, kdybychom nalezli metodu, která nebude reagovat 

na ceny dřeva příliš, tj. hledáme robustní řešení. Čtvrtým a posledním kritériem pro nás bude 

náročnost na zpracování. Budou-li totiž dvě metody stejně dobré, pak ta jednodušší dostane 

přednost.  

 

Pojďme se nyní podívat na to, které metody přicházejí v úvahu v podmínkách České 
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republiky.  

 

Metoda transakční hodnoty není v našich podmínkách dost dobře realizovatelná, neboť 

neexistuje likvidní trh s lesními porosty (ale i pozemky), podle kterého bychom mohli 

usuzovat na ostatní porosty.  

 

Metoda dřeva na pni je jednou z metod, která je v našich podmínkách možná. Zásoba dřeva je 

k dispozici v různém členění, stejně jako ceny dříví. Pokusíme se vyhodnotit tři různě 

podrobné metody.  

 

Čistá současná hodnota je také metodou, kterou je možnou provést. První varianta je již 

vlastně hotová, tj. ta, která v současnosti existuje. My se ještě podíváme na jednu jednodušší 

variantu, u které se vyhneme mnoha detailům. Pokusíme se pak zhodnotit, jaký vliv takové 

zjednodušení představuje.  

 

Pro ocenění ekonometrickým modelem chybí, bohužel, data. Zatímco data vztahující se 

k lesní půdě a lesním porostům jsou poměrně dobře zpracována dle souhrnných lesních 

hospodářských plánů a dokonce volně přístupná na internetových stránkách Ústavu pro 

hospodářskou úpravu lesa, tak data týkající se transakcí s lesními aktivy nejsou nikde 

sledována.29 

 

Poslední metodou, která je v Českých podmínkách proveditelná, je metoda věkových 

hodnotových faktorů. Tato metoda je založena na zákonu o oceňování nemovitostí. 

 

Než se pustíme do výpočtu jednotlivých metod, udělejme několik poznámek k datovým 

zdrojům. Vzhledem k tomu, že např. k posouzení vlivu ceny dřeva na ocenění potřebujeme 

znát výšku ocenění v několika letech, rozhodl jsem se vypočítat každou metodu nejméně pro 

pět po sobě jdoucích let (tam, kde to bylo možné). Otázkou bylo, které roky si vybrat. 

Vzhledem k tomu, že současná metoda čisté současné hodnoty byla vypočtena ve stálých 

cenách roku 1998 a že data z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHUL) v letech 1995 až 

2000 byly dostupné na internetu, rozhodli jsme se každou variantu vypočítat pro roky 1995 až 

2000.  

                                                 
29 Dle vyjádření pana Ing. Jiřího Matějíčka CSc. z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti  
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Dále je také třeba upozornit na rok 1999, kdy byly do statistiky ÚHULu zařazeny lesy 

Ministerstva obrany, tudíž vykazují ocenění v tomto a následujících rocích vyšší hodnoty. 
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Praktická část 
 

Metoda dřeva na pni, zjednodušená 
 

První metodou, kterou provedeme bude metoda dřeva na pni. Ta násobí zásobu dřeva na pni 

příslušnou cenou. V této variantě pouze vezmeme průměrnou cenu dřeva vypočítanou na 

základě těžby v daném roce a bez rozlišení dřevin násobíme objemem dřeva na pni. 

 

Český statistický úřad zveřejňuje na své internetové stránce v sekci „22 lesnictví“30 těžbu 

listnatého a jehličnatého dříví jak v metrech krychlových tak v tisících Kč, tedy hodnotu 

těžby. Z toho by bylo možné spočítat průměrnou cenu dřeva, avšak Český statistický úřad 

sleduje dodávky dříví na lokalitě odvozní místo (tj. po započítání nákladů na těžbu a 

přiblížení), tak na lokalitě pařez (tj. dřevo na pni). Průměrná cena dřeva by pak neodrážela to, 

co my chceme, tj. průměrnou cenu dřeva na lokalitě pařez. 

 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje ve svém věstníků průměrnou cenu dřeva na základě 

zákona 289/1996 Sb., který upravuje mimo jiné poplatky za odnětí lesa. Tato cena je 

vyhlášena vždy 1.1. daného roku. Tato cena je na lokalitě pařez a je počítána z dat roku 

předchozího roku. Proto můžeme tuto cenu dřeva použít pro naše účely a to tak, že průměrnou 

cenu vyhlášenou na rok 2006 použijeme pro ocenění v roce 2005.  

 

Touto cenou pak vynásobíme celkovou zásobu dřeva v ČR. Zásobu dřeva na pni (tj. všech 

porostů v ČR) najdeme na stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů ve výsledcích 

z národní inventarizace lesů.31  

 

Hodnoty vypočtené s cenou vyhlašovanou Ministerstvem zemědělství jsou v tabulce č. 11.  

 

 

 

 

                                                 
30 viz. http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/2201-05 
31 viz. http://www.uhul.cz/il/vysledky/republika/b/seznam.php 
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Tabulka 11: Výpočet metody dřeva na pni, zjednodušené 

Rok Cena MZe Objem dřeva v tis. m3 Cena v mil. Kč 

1995 810 553 960 448 708 

1996 800 559 254 447 403 

1997 837 566 001 473 743 

1998 1009 577 672 582 871 

1999 1055 619 436 653 505 

2000 1046 630 483 659 485 
Zdroj: ceny dle přílohy k zákonu č. 289/1996 Sb. (§ 49 odst.3 písm. e lesního zákona), objem dřeva dle dat 
ÚHUL, viz. http://www.uhul.cz/slhp3/tabrep.asp. 
 

Je zřejmé, že nevýhodou této metody je příliš velká citlivost na pohyb ceny. To by samo o 

sobě nepředstavovalo problém, avšak vzhledem k tomu, že dřevo se bude ve skutečnosti těžit 

za mnoho let, jeho cenu by neměly příliš ovlivňovat pohyby cen v současnosti.  

 

Cenu také v tomto případě ovlivňuje objem dřeva na pni, což je však správné a žádoucí. Co 

však není na první pohled zřejmé, je fakt, že výslednou cenu ovlivňuje i struktura těžby 

v daném roce. Průměrná cena Ministerstva zemědělství je počítána jako průměr cen vážený 

objemem dřeva vytěženého v daném roce. Tudíž, pokud by se v jednom roce těžilo spíše 

levnější dřevo a naopak v další dražší, ocenění se bude měnit. To také není žádoucí, neboť 

ocenění by se mělo měnit pouze tehdy, pokud se struktura dřeva na pni (tedy stojícího v lese) 

mění také. 

 

Můžeme tedy uzavřít, že jednoduchost této metody je vykoupena mnoha nedostatky. Za 

nejpodstatnější považuji velkou citlivost na pohyb průměrné ceny a v druhé řadě pohyb 

průměrně ceny při změně struktury těžby v daném roce. 
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Metoda dřeva na pni, zásoba rozdělena na čtyři druhy dřevin 
 
 

Tato metoda se podstatně liší od předchozí a to nejen úrovní detailů, nýbrž i faktem, že v této 

metodě nehraje roli struktura těžby v daném roce.  

 

Provedl jsem dvě varianty. V jedné jsme rozdělili lesní porosty na listnaté a jehličnaté, 

v druhé potom na 4 skupiny dřevin. 

 

Ve variantě na 4 skupiny dřevin jsme seskupili všechny dřeviny (v ČR existuje více než 100 

různých dřevin, statistický úřad sleduje 9 hlavních dřevin, ceny sleduje statistický úřad právě 

jen u 4 dřevin – smrk, borovice, buk a dub). Slučováním jednotlivých dřevin dle dělení 

Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHUL) jsme dostali právě 4 dřeviny. Zásoba dřeva 

rozdělena dle dřevin je k dispozici na stránkách ÚHULu pouze za roky 1998, 1999 a 2000.  

 

Tabulka 12: Zařazení jednotlivých dřevin pod 4 hlavní dřeviny 

Kategorie Dřevina 

Buk Buk, Habr, Jasan, Javor, Lípa, Akát, Bříza, Olše, Osika, Topol, Vrby, ostatní listnaté 

Smrk Smrk ztepilý, Smrkové exoty, Jedle bělokorá, Douglaska, Jedle Obrovská, Jehličnaté ostatní 

Dub Dub, Dub červený, Jilm 

Borovice Borovice lesní, Modřín, Kosodřevina 
Zdroj: Sloučení dřevin po konzultacích s pracovníky VÚLHM. 

 

Zásobu dřeva jsme dle dřevin a dle věkových stupňů rozdělili do jednotlivých sortimentů a to 

za použití sortimentačních tabulek. Takto jsme získali objemy jednotlivých sortimentů, které 

jsme vynásobili příslušnými cenami z databáze statistického úřadu. Zde vznikl problém 

s kompatibilitou sortimentů. Zatímco sortimentační tabulky rozlišují tloušťkové stupně, tak 

cenová statistika Českého statistického úřadu tloušťku dřeva nerozlišuje. Po konzultacích 

s panem Matějíčkem jsme za základ ceny vzali kategorii III. B., kterou jsme rozpustili do 

jednotlivých tloušťkových stupňů. Kategorie vláknina a palivo odpovídaly v obou členěních. 

Pro tyčovinu jsme použili vážený průměr vlákniny a paliva (2/3 vlákniny a 1/3 paliva). 

Tyčovina je však naprosto zanedbatelnou položkou.   

 

Tabulka 13: Použité cenové kategorie, rok 1998, v Kč 
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Pil. kulatina, 3. třída jakosti, tloušťkové stupně: 
Dřevina 

6 5 4 3 2 1 
Tyčovina Vláknina Palivo 

smrk 1437 1437 1437 1347 1257 1078 528 697 191 

borovice 1103 1103 1103 1103 1103 827 492 643 191 

buk 1291 1291 1291 1291 1291 911 477 566 298 

dub 1497 1497 1497 1497 1145 969 477 566 298 
Zdroj: Vlastní výpočty založené na statistice Českého statistického úřadu, dle Bluďovský, Zdeněk: Souvislosti 
vývoje cen surového dříví, VÚLHM 2005, str. 26 
 

Po vynásobení objemů příslušnými cenami jsme ještě odpočetli náklady na těžbu, které jsme 

převzali z tzv. Zelených zpráv32 jednotlivých roků. Výsledkem byly následující hodnoty. 

 

Tabulka 14: Výsledné ocenění metody dřeva na pni, zásoba dřeva rozdělená do čtyř druhů 

dřevin, ocenění v mil. Kč 

Rok 1998 1999 2000 

Ocenění 461 155 508 063 514 104 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Metoda dřeva na pni, zásoba rozdělena na jehličnaté a listnaté 
 

Pro variantu rozdělení dřevin na jehličnaté a listnaté jsme měli všechna potřebná data, tj. od 

roku 1995 po rok 2000. Oproti předchozí variantě jsme dále zúžili dělení týkající se dřevin, 

nedělíme tedy do 4 kategorií, nýbrž jen na listnaté a jehličnaté porosty. Dalším rozdílem je 

také to, že používáme sortimentační tabulky smrku pro všechny jehličnaté dřeviny a 

sortimentační tabulky buku pro všechny listnaté dřeviny. Sortimentační tabulky smrku a 

borovice, stejně tak dubu a buku jsou si do jisté míry podobné. Tam, kde se liší, to zpravidla 

nemělo vliv na ocenění, protože cena byla pro dané sortimenty stejná (3. tloušťkový stupeň 

má stejnou cenu jako 4., 5. i 6.) 

 

Další postup byl již stejný, zjistili jsme objemy jednotlivých sortimentů, vynásobili 

příslušnými cenami a sečetli. Výsledek byl následující. 

 

Tabulka 15: Srovnání ocenění metod s odlišným dělením zásoby dřeva, ocenění v mil. Kč 

                                                 
32 Ministerstvo zemědělství: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, viz. www.uhul.cz 
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Metoda 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Jehličnaté vs. listnaté 419 252 359 229 368 842 451 720 501 907 508 441 

4 druhy dřevin --- --- --- 461 155 508 063 514 102 
Zdroj: Vlastní výpočty  

 

Jak je vidět, metoda dřeva na pni při dělení na jehličnaté a listnaté dává podobné výsledky 

jako metoda dřeva na pni při dělení na 4 druhy dřevin. To je dáno tím, že jsme pro všechny 

jehličnaté porosty použili sortimentační tabulky smrku a pro listnaté porosty sortimentační 

tabulky buku. Velký výkyv v ocenění u obou metod směrem dolů je možno pozorovat v roce 

1996, kdy se v jediném případě snížila celková hodnota lesního porostu. To je dáno pohybem 

cen dříví, jak se můžeme přesvědčit níže. 

 

Shrneme-li výhody a nevýhody tohoto přístupu, tak toto ocenění není závislé na struktuře 

těžby v daném roce. Přetrvává však nevýhoda velké závislosti na pohybech cen dříví.  

 

Než přejdeme k další metodě, zastavíme se ještě u citlivosti ocenění na změny cen dříví. 

Vzhledem k tomu, že disponujeme dlouhou řadou ocenění u metody rozdělení na jehličnaté a 

listnaté porosty, rozhodl jsem se vyčíslit vliv změny ceny a vliv změny zásoby dřeva. Tedy, 

jaké by bylo ocenění, pokud by zůstaly ceny konstatní. 

 

Tabulka 16: Vliv ceny dřeva na ocenění metody dřeva na pni s rozdělenou zásobou dřeva na 

listnaté a jehličnaté, ceny v mil. Kč 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Celkem 419 252 359 229 368 842 451 720 501 907 508 441 

Stálé ceny před. roku 349 174 423 002 363 413 374 481 486 441 508 745 

Změna ocenění 121.4% 85.7% 102.7% 122.5% 111.1% 101.3% 

Vliv ocenění změnou objemu 3 707 3 751 4 184 5 638 34 722 6 837 

Podíl na změně ceny 1.1% 0.9% 1.2% 1.5% 7.7% 1.4% 

Vliv na ocenění změnou cen 70 077 -63 774 5 429 77 239 15 466 -304 

Podíl na změně ceny 20.3% -15.2% 1.5% 20.9% 3.4% -0.1% 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Jak je vidět, tak vliv ceny převažuje nad vlivem změny objemu (tj. kolik metrů krychlových 

v přibude během jednoho roku v lesních porostech). Maximum, co se týče vlivu objemu, je 

rok 1999, tj. 7,7 %. Tato naprosto „vyčnívající“ hodnota je dána faktem, že v roce 1999 
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začlenil ÚHÚL do své statistiky také lesy Ministerstva obrany.  

 
Zatímco je tedy vliv změnou objemu v rozsahu přibližně 1-2 %, tak změny dány vlivem cen 

jdou do desítky procent. Vypočítaný vliv ceny na ocenění můžeme porovnat s průměrnými 

cenami v daných letech.  
 

Tabulka 17: Průměrné ceny vypočítané na základě metody dřeva na pni, zásoba dřeva 
rozdělená na jehličnaté a listnaté, v Kč 

Zdroj: Vlastní výpočty, * Průměrné ceny byly vypočítány váženým průměrem cen jednotlivých sortimentů a 
odečtením nákladů na těžbu. 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Průměrné ceny* 630 757 642 652 782 810 806 

Změna cen  1,201 0,849 1,015 1,200 1,036 0,995 

 
Jedním z řešení, jak odstranit problém velkého vlivu změn cen by mohl být průměr cen za 

delší období, např. za 3, 4 nebo 5 let. Čím delší je zvolené období, tím získáváme menší 

výkyvy cen, avšak zároveň se „vzdalujeme“ realitě. Vzhledem k délce mojí časové řady jsem 

vypočítal variantu s 3-letými cenovými průměry.  

 
Tabulka 18: Srovnání ocenění v běžných cenách a s použitím tříletých průměrů, mil. Kč 

Použité ceny 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Běžné ceny 419 252 359 229 368 842 451 720 501 907 508 441 

Tříleté průměry 372 912 378 276 386 740 398 412 463 729 503 439 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 
Graf 4: Srovnání ocenění v běžných cenách a s použitím tříletých průměrů 
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Zdroj: Tabulka č. 18 
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Jak vidíme, ocenění s tříletými průměry je „hladší“. Z logiky této metody vyplývá, že tříleté 

průměry si dokáží poradit s cenovými výkyvy ne delšími než jeden rok. Připomeňme si vývoj 

cen od roku 1994: 

 

Graf 5: Vývoj cen surového dříví, bazický základ prosinec 1999 

 
Zdroj: Bluďovský, Zdeněk: Souvislosti vývoje cen surového dříví, VÚLHM 2005, str. 37 

 

Je zřejmé, že zatímco poměrně velké pohyby v letech 1994-1997 by tříleté průměry 

vyrovnaly, pak „výkyv“ v letech 1998-2001 by se do ocenění promítl. Na druhou stranu ani 

není žádoucí, aby ocenění lesních porostů takový pohyb neodráželo. Tříleté průměry tak 

redukují vliv cen v daném roce asi na jednu třetinu, protože změna ceny v jednom roce se do 

průměru promítne jen ze třetiny. 

 

 46



 

Čistá současná hodnota 
 

Čistá současná hodnota je poměrně náročnou metodou, když bychom chtěli zacházet do 

detailů. Vyžaduje totiž nejen vstupy ohledně cen dřeva v nejrůznějším členění (ostatně jako 

každá jiná podrobná metoda), avšak i vstupy co se týče nákladů, tj. náklady na zalesnění, na 

správu, na ochranu škod apod. Tyto náklady ovšem statistický úřad nesleduje a proto je jejich 

získávání složité a nákladné (pokud bychom chtěli zajistit dostatečnou míru 

reprezentativnosti).  

 

Navíc je třeba stanovit úrokovou míru, stanovit obmýtí, kdy se bude daný porost těžit, 

stanovit typ cen, s kterými se bude počítat a mnoho dalších faktorů. 

 

Jak jsme již uvedli dříve, základní postup je následující. Nejdříve se vypočte modelová ČSH 

jednoho hektaru lesa dle zvolených charakteristik (např. 1 ha smrkového porostu, v 3. bonitě, 

ve věkovém stupni 21-30  let) a poté se vynásobí počtem hektarů s těmito charakteristikami, 

které se v ČR nachází. Toto se provede pro všechny zvolené charakteristiky, tj. např. pro 

všech 13 skupin dřevin, bonity a věkové stupně.  

 

Jednoduchá ČSH 
 

První variantou metody ČSH je varianta s dělením do 4 dřevin, jednotným obmýtím 115 let 

(průměrné obmýtí se dle Zelených zpráv mění jen velmi málo, z hodnoty 114,6 v roce 1995 

po 115,8 v roce 2000), úrokovou mírou 1 % (na základě výsledku předešlých výpočtů 

v kapitole Vliv úrokové míry na ocenění), zanedbáním pěstebních nákladů, čí správních 

nákladů  a s použitím běžných cen (běžné ceny v daném roce poskytují nejlepší odhad cen 

budoucích).  

 

Museli jsme však ještě udělat mnoho dalších předpokladů. Z dat ÚHULu jsme získali plochy 

jednotlivých dřevin (celkem 23 dřevin) v dělení dle věkových stupňů (17 věkových stupňů). 

Dřeviny jsme seskupili do čtyř hlavních dřevin (v roce 1998 představovali 4 skupiny dřevin 
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84 % plochy a 89 % objemu dřeva na pni).33  

 

Skutečný problém nastal při odhadu mýtní výtěže v dospělosti porostu. Tedy jaký objem 

dřeva získáme při těžbě 1 ha lesního porostu dané dřeviny. Data jsme získali z databáze 

ÚHULu, který u roků 1998, 1999 a 2000 zveřejnil objemy dřeva na pni v jednotlivých 

věkových stupních pro všechny dřeviny. Z těchto hodnot jsme spočítali průměr a použili ho 

pro náš model ČSH. Stojí za zmínku, že tímto způsobem jsme se elegantně vyhnuli potřebě 

počítání s bonitami a zakmeněním.  

 
Takto jsme získali zásobu dřeva při dospělosti porostu, z té jsme díky sortimentačním 

tabulkám dále získali jednotlivé sortimenty a ty ocenili. Od výsledné ceny jsme odečetli 

těžební náklady a nakonec diskontovali. Za zmínku stojí také odlišnost od metody 

v současnosti používané v ČR. Ta nejdříve vypočte hodnotu porostu na hektar (již 

diskontovanou) a teprve potom násobí počtem hektarů. Výsledek by tím neměl být ovlivněn. 

 

Diskontování jsme provedli vždy na střed věkového stupně, tj. pro věkový stupeň 101-110 

jako kdyby byly všechny porosty staré 105 let, což představuje 10 let než budou smýceny 

(obmýtí 115 let). Výsledek je zde: 

 
Tabulka 19: Výpočet zjednodušené čisté současné hodnoty, v mil. Kč 

Metoda 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

ČSH jednoduchá 471 604 402 278 411 712 497 736 538 828 542 972 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 
Pro představu jak moc úroková míra ovlivňuje výsledné ocenění jsme spočítali také variantu 

s úrokovou mírou 0 a 2 %. 

 
Tabulka 20: Srovnání ocenění při různých úrokových mírách, v mil. Kč 

Metoda 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

0% 766 840 654 322 668 128 815 656 878 728 883 724 

1% 471 604 402 278 411 712 497 737 538 829 542 972 

2% 322 724 275 532 282 761 338 668 368 729 372 553 
Zdroj: Vlastní výpočty 

                                                 
33 Tím, že seskupujeme 16 % plochy ostatních dřevin do čtyř kategorií se dopouštíme nepřesnosti, která však 
vzhledem k podobným cenám sortimentů není významná (pokud by se všechny ceny těchto 16 % procent dřevin 
lišily od cen čtyř zvolených dřevin o 20 % vždy směrem dolů, pak by skutečné ocenění bylo o 3 % nižší než 
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Jak je vidět, tak zvolená úroková míra ovlivňuje výsledek nikoliv řádu několika procent, ale 

v desítkách procent. Varianta s 2 % je přibližně o 31 % nižší, naopak varianta s úrokovou 

mírou 0 % je o 62 % vyšší.  

 

Jak jsem již zmínil, počítali jsme s obmýtím 115 let pro všechny dřeviny. Co však s porosty, 

které jsou v současné době již starší než 115 let? Jednak nebudou pravděpodobně smýceny 

všechny naráz a jednak starší porosty již mají menší objem zásoby dřeva na 1 hektar než 

spočtený průměrný objem dřeva při obmýtí 115 let. Problém, že starší porosty nemohou již 

jen z technického hlediska být smýceny všechny naráz, a tudíž budou smýceny později, což je 

v „řeči čisté současné hodnoty“ nižší hodnota, není možné dobře vyřešit. V současné době 

mají danou hodnotu, což je podstatné pro náš cíl.  

 

Druhým problémem je, že objem dřevní hmoty v lesních porostech již od jistého věku 

nepřibývá, naopak ubývá. To jsme se pokusili v našich výpočtech zachytit a to tak, že 

nepoužíváme jednu průměrnou hodnotu objemu na 1 hektar, nýbrž pro věkové stupně nad 120 

let používáme různé hodnoty. Výsledkem pak bylo toto ocenění: 

 

Tabulka 21: Srovnání ocenění zjednodušené ČSH a zpřesněné zjednodušené ČSH, v mil. Kč 

Metoda 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Původní ČSH 471 604 402 278 411 712 497 737 538 829 542 972 

Zpřesnění 469 179 400 157 409 430 495 026 535 769 539 802 

Procent 99.4856% 99.4726% 99.4457% 99.4554% 99.4322% 99.4161% 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Jak je vidět, nemá tento faktor příliš velký vliv na výsledné ocenění. Jedním z nedostatků této 

zjednodušené čisté současné hodnoty je fakt, že nebereme v úvahu pěstební náklady. Ty 

představují velkou položku především v prvních pěti letech života lesního porostu (tzv. 

náklady na zajištěnou kulturu). V současných cenách představují přibližně 41 % hodnoty 

mýtní výtěže.34 Vyvstává otázka, zda je vůbec v současné době efektivní vysazovat nové lesy 

(či znovu vysazovat nové kultury po vytěžení dané lokality). Pokud bychom předpokládali 

úrokovou míru 1 %, nebrali v úvahu žádné státní podpory, počítali jen s výnosem v době 

                                                                                                                                                         
námi vypočítané). 
34 Náklady na zajištěnou kulturu dle přílohy č. 27 k vyhlášce č.540/2002 Sb., výnosy z mýtní výtěže dle 
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obmýtí a náklady na prvních pět let lesního porostu, tak vysazení lesního porostu by, bohužel, 

nedávalo ekonomický smysl.35 Vnitřní výnosové procento, tedy taková úroková míra, kdy by 

vysazování lesního porostu dávalo ekonomický smysl, je rovno přibližně 0,81 %. Porovnáme-

li to však s vypočtenou reálnou sazbou dle repo sazby ČNB, tak 0,81 % je stále vyšší hodnota 

než 0,75 %, což je námi spočtená reálná úroková míra. Vzpomene-li si čtenář na naši diskuzi, 

zda použít úrokovou míru daného odvětví, či obecnou úrokovou míru, pak je zřejmé, že 

v tomto případě nehraje výběr velkou roli, neboť úrokové míry se v podstatě neliší.  

 

Pojďme se nyní podívat na to, jakým způsobem reaguje tato metoda na pohyb cen dříví. 

Předpokládali jsme, že ČSH bude „tlumit“ výkyvy cen, neboť jsou hodnoty diskontovány, a 

tudíž čím vyšší diskontní míra, tím menší vliv cen dříví na výsledné ocenění. Proto jsme 

spočítali zjednodušenou ČSH vždy v cenách předchozího roku a porovnali toto ocenění 

s oceněním v běžných cenách v daném roce. Poté jsme se podívali na vývoj cen a porovnali 

vývoj u těchto dvou položek. Vývoj dobře ilustruje následující tabulka. 

 

Tabulka 22: Vliv cen dříví na ocenění zjednodušenou čistou současnou hodnotou 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Běžné ceny v mil. Kč 471 604 402 278 411 712 497 737 538 829 542 972 

Stále ceny před. roku v mil. Kč   471 405 402 949 411 382 525 749 542 791 

Průměrná cena na ha v Kč 324 483 274 423 280 172 339 628 348 395 346 304 

Změna cen k před. roku   84.57% 102.10% 121.22% 102.58% 99.40% 

Stále ceny/běžné ceny   85.34% 102.17% 120.99% 102.49% 100.03%
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Jak je vidět, vývoj cen dříví se téměř na 100 % promítá do ocenění ČSH. Náš předpoklad, že 

metoda ČSH omezuje vliv cen dříví na ocenění, byl špatný. Použitá diskontní míra má vliv 

pouze na výši ocenění, avšak relativní vliv cen se nemění.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
vlastních výpočtu v roce 2000. 
35 Smrkové kultury jsou např. mnohem výnosnější než listnaté porosty. Proto jsme počítali s výnosy váženými 
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ČSH dle VÚLHM 
 

Tuto metodu jsme již popsali v hrubých rysech dříve. Výpočet této metody jsem neprováděl 

sám, nýbrž jsem použil výsledek Českého statistického úřadu.  

 

Tabulka 23: Ocenění dle současné čisté současné hodnoty dle VÚLHM, mil. Kč 

Současná ČSH 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Stálé ceny 1998 250,534 253,382 254,454 243,047 243,834 245,476

Přepočet pomocí indexu ČSÚ 209,446 198,398 227,736 251,554 243,834 248,422
Zdroj: Interní výpočty Českého statistického úřadu 

 

Přesto jsem se chtěl pokusit tuto metodu vyčíslit vlastními silami. Museli jsme přistoupit 

k určitým zjednodušením, jelikož jsme neměli k dispozici podrobné členění výměr v 

hektarech. Při tomto zjednodušení jsme počítali s 13 dřevinami, pro každou dřevinu pouze 

s jednou průměrnou bonitou, s jedním středním obmýtím a s různými věkovými stupni. 

V následující tabulce se můžeme podívat na použitou bonitu a střední obmýtí. 

 

Tabulka 24: Použité obmýtí a bonita ve vlastním výpočtu ČSH 

Dřevina Střední obmýtí Průměrná bonita 

Smrk 100 3 

Jedle 100 3 

Borovice 100 4 

Modřín 100 2 

Douglaska 100 4 

Buk 120 3 

Dub 140 4 

Jasan 100 2 

Olše 80 3 

Osika 80 2 

Akát 80 7 

Topol 50 6 

Bříza 80 2 
Zdroj: Pro obmyti: Priloha c.24 k vyhlasce c. 540/2002 Sb., pro bonity: Zpráva o stavu lesa a lesního 
hospodářství ČR, stav k 31.12.1994, str. 96 
 

                                                                                                                                                         
dle skladby porostů v roce 2000 a stejně tak jsme vážily náklady dle přílohy k vyhlášce č. 540/2002 Sb. 
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Hektarové současné hodnoty jsem převzal od pana Matějíčka z VÚLHM. Ceny dřeva a výše 

nákladů jsou tedy v cenách roku 1998. V následující tabulce je příklad současných 

hektarových hodnot při úrokové míře 2 %, pro názornost jsou uvedeny jen některé dřeviny. 

 

Tabulka 25: Příklad hektarových čistých současných hodnot pro různé dřeviny, pro jejich 
průměrnou bonitu, při plném zakmenění, v Kč 

Věk Smrk Jedle Borovice Douglaska Modřín Dub 

1-10 -75748 -150600 -149900 -176300 -98890 -230900 

11-20 33469 42100 -141800 83900 30891 -400 

21-30 57645 67900 9800 116900 50880 16100 

31-40 83511 95500 28600 153400 93717 30300 

41-50 118016 135700 42200 189900 102010 34500 

51-60 153346 182400 57400 224700 131040 69400 

61-70 195687 233500 74300 260700 162339 94600 

71-80 242917 289400 93300 301800 196347 123200 

81-90 297982 353000 114900 354700 236019 156400 

91-100 363020 426800 140500 420900 282688 195000 

101-110 363020 515000 170600 500900 338653 240300 

111-120 363020 622600 206800 598300 406875 295400 

121-130 363020 622600 251000 598300 406875 362600 

131-140 363020 622600 251000 598300 406875 444500 

141-150 363020 622600 251000 598300 406875 544384 

151-160 363020 622600 251000 598300 406875 666113 

161-170 363020 622600 251000 598300 406875 666113 

Zdroj: Matějíček, J. - David, J.: Ocenění lesů ČR pro účely národních účtů za rok 1998 a 1999, Strnady, 2000, 

data pro výpočet ocenění 
 

Jak je vidět, tak hodnota některých dřevin roste i po 130 roce (např. dub), avšak jiné již od 80 

let nemají vyšší hodnoty. To je dáno obmýtím dřevin. Např. bříza je dřevinou s krátkým 

obmýtím a po 80 roce již objem dřevní hmoty nepřibývá. Naopak, hodnota porostu se potom 

spíše snižuje, neboť mohou začít kmeny hnít, či mohou být napadeny dalšími chorobami 

s negativním dopadem na kvalitu dřeva.  

 

Tyto hodnoty se pak upraví zakmeněním a vynásobí počtem hektarů v ČR. Zakmenění jsme 

rozlišovali jen dle věkových stupňů, nikoliv dle dřevin. Po vynásobení jsme dostali 

následující hodnoty  
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Tabulka 26: Srovnání ocenění upravené různými indexy, ocenění v mil. Kč 

Současná ČSH, vlastní výpočty 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Stálé ceny 316 888 318 461 320 194 313 626 332 906 338 041

Upraveno indexem cen MZe 254 390 252 496 265 612 313 626 348 083 350 437

Ceny MZe 810 800 837 1009 1055 1046

Upraveno indexem vlastních cen 306 757 261 447 266 965 313 626 344 826 348 415

Vlastní výpočty průměrných cen 757 642 652 782 810 806
Zdroj: Vlastní výpočty, ceny MZe dle přílohy k zákonu č. 289/1996 Sb. (§ 49 odst.3 písm. e lesního zákona), 
vlastní průměrné ceny odvozené z metody dřeva na pni, zásoba rozdělená na jehličnaté a listnaté 
 

Vzhledem k tomu, že jsme měli k dispozici od VÚLHM hektarové současné hodnoty, mohli 

jsme je indexem cen upravit a dále již počítat s nimi, čímž jsme se vyhnuli složitějšímu 

přepočítávání.  

 

Nesoulad se však vyskytl mezi stálými cenami vypočtenými na základě vlastních výpočtů a 

hodnotami vypočtenými ve VÚLHM.  

 

Tabulka 27: Srovnání ocenění ve stálých cenách dle postupu VÚLHM a vlastního postupu, 

ocenění v mil. Kč 

Srovnání postupů 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Postup VÚLHM 250 534 253 382 254 454 243 047 243 834 245 476 

Vlastní postup 316 888 318 461 320 194 313 626 332 906 338 041 

Poměr ocenění 0.791 0.796 0.795 0.775 0.732 0.726 
Zdroj: Viz. tabulka 23 a tabulka 26 

 

Jak je vidět, hodnota ocenění se liší v řádu dvaceti procent, což je podstatné. V roce 1999 se 

rozdíl ještě zvýšil, což může být dáno tím, že jsou v mém výpočtu od roku 1999 zahrnuty i 

lesy Ministerstva obrany.  

 

Přetrvávající rozdíl přibližně o velikosti 20 % je těžko vysvětlitelný. Střední obmýtí 

používáme v obou případech stejné. V mém případě jsem použil vždy jen jednu průměrnou 

bonitu pro danou dřevinu, zatímco VÚLHM používá skutečné bonity. Problém by zde mohl 

vznikat tehdy, kdyby hodnota hektaru rostla v závislosti na bonitě nelineárně. Průměr by tak 

mohl dávat systematicky nižší, případně vyšší ocenění.  
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Druhým rozdílným faktem je to, že v mém výpočtu jsem nijak nezohlednil holiny (vzhledem 

k struktuře dat to ani nebylo možné), tj. půdu, která čeká na vysazení nového porostu. Čistá 

současná hodnota holiny je v propočtech VÚLHM záporná. Rychlý pohled na rozlohu holin 

např. v roce 1998 (23 633 ha) a na čistou současnou hodnotu takové holiny (-276 800 Kč,  

dub v nejhorší bonitě, nejvyšší záporná hektarová hodnota) nám napovídá, že toto nemůže stát 

za již zmíněným rozdílem v ocenění (asi 7 miliard Kč, zatímco rozdíl tvoří asi 70 miliard). 

 

Tento rozdíl tak musím ponechat bez vysvětlení. Pokud bychom srovnali ocenění těchto dvou 

přístupů s předchozí zjednodušenou variantou ČSH s úrokovou mírou taktéž 2 %, je blíže náš 

vlastní výpočet.  

 

Tabulka 28: Srovnání zjednodušené ČSH, současné ČSH dle VÚLHM upravené na běžné 

ceny a ČSH dle vlastních výpočtů upravená na běžné ceny, ocenění v mil. Kč 

Srovnání postupů 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Zjednodušená ČSH 320 298 273 410 280 479 335 957 365 670 369 383 

VÚLHM, upraveno indexem 209 446 198 398 227 736 251 554 243 834 248 422 

Vlastní výpočet, upraveno indexem 306 757 261 447 266 965 313 626 344 826 348 415 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Pojďme se nyní podívat na další metodu, tj. metodu věkových hodnotových faktorů (VHF). 

 

Metoda věkových hodnotových faktorů 
 

Metoda věkových hodnotových faktorů je v České republice používána, nikoliv pro 

oceňování pro národní účty, nýbrž pro účely oceňování nemovitostí na základě zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 

 

Metoda věkových hodnotových faktorů je vlastně spojení tří různých oceňovacích metod. A 

to ve smyslu, že hodnoty těchto třech metod byly vyrovnány křivkou, a z této křivky potom 

odvozeny věkové hodnotové faktory. Jedná se o tyto tři metody: nákladovou metodu, o čistou 

současnou metodu a metodu dřeva na pni.  

 

Ve věku porostu od nuly až po přibližně 30 let je používána nákladová metoda. Ta spočívá 

v tom, že hodnotu lesního porostu z velké části tvoří vynaložené náklady od kterých 
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odečítáme případné výnosy (do 30 let mohou být výnosem pouze probírky, či prodej klestu 

apod.).  

 

Druhou metodou je metoda očekávané hodnoty, která je variantou čisté současné hodnoty. Ta 

se používá pro věk porostu mezi 30 až do dvaceti let od smýcení porostu (tj. do věku N-20, 

kde N je věk porostu při smýcení).  

 

Pro věk porostu od N-20 let po smýcení porostu je používána metoda dřeva na pni, tj. jakou 

peněžní hodnotu je možno získat vytěžením porostu. 

 

Kombinace několika metod vzbuzuje pocit, že daná metoda je používaná tehdy, když je to 

nejvýhodnější...  Navíc přístup nákladové metody má jen málo společného s tržní hodnotou, 

protože čím více do lesního porostu investujete, tím vyšší má hodnotu. Tento přístup 

připomíná některé metody z účetnictví, ale nezdá se vhodný pro národní účty. Co nás zajímá 

v národních účtech je to, jakou hodnotu má daný porost v současné chvíli, nikoliv jaké částky 

byly třeba k vypěstování dané kultury.  

 

Za jistých předpokladů (např. dokonalá informovanost účastníků, racionalita a nekonečný 

investiční horizont aj.) by tržní hodnota každé investice by měla být minimálně tak vysoká 

jako vložené náklady, protože pokud je investor racionální, bude investovat jen tehdy, když 

mu to přinese zisk. Pokud tedy existuje dokonalá informovanost, ostatní účastníci trhu budou 

ochotni investici odkoupit za odpovídající cenu.  

 

Tyto předpoklady však neplatí pro lesní porosty, zejména racionalita a předpoklad o 

investičním horizontu. Může se tudíž stát, že, i když by daný porost má jistou hodnotu, 

nemusí dosahovat této hodnoty na trhu, ať už z důvodů omezeného investičního horizontu, či 

nedokonalé informovanosti účastníků na trhu. 

 

Tím se dostávám k tomu, že nákladová metoda může silně nadhodnocovat cenu daného 

lesního porostu a tím i celkové ocenění metodou věkových hodnotových faktorů. Ostatní dvě 

metody použité pro konstrukci křivky a vypočtení faktorů se zdají být teoreticky 

opodstatněné.  

 

Pojďme se podívat blíže na tuto metodu. Výpočet je založen na následujícím vzorci. 
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Ha = [(Au - c) x fa + c] x Ba x Kv x Kp , kde 

 

Ha    cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění, 

Au    cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň, 

c    náklady na zajištěnou kulturu, 

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

Ba    zakmenění ve věku ke dni ocenění, 

Kv    věkový koeficient lesního porostu (§ 35 odst. 2), 

Kp    koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36. 

 

Jak je vidět ze vzorečku, základem jsou náklady na zajištěnou kulturu, ke kterým se přičítá 

rozdíl mýtní výtěže a těchto nákladů vynásobený hodnotovým faktorem. Tento základ se dále 

upravuje o zakmenění, o prodejnost porostu a o věkový koeficient. Následuje příklad, jakým 

způsobem výpočet probíhá. 

 

Tabulka 29: Příklad naplnění modelu věkových hodnotových faktorů 

Rok Dřevina Výměra m2 Věk Bonita Zakm. Au fa Kv Kp Cena Kč 

97 Borovice 4012 mil. 15 4 0.9 29.99 0.401 0.66 1 5 576 mil. 

97 Borovice 3925 mil. 25 4 0.9 29.99 0.593 0.70 1 6 374 mil. 

97 Borovice 3796 mil. 35 4 0.9 29.99 0.738 0.74 1 6 865 mil. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

V naší metodě VHF přistoupili k zjednodušení, že plochy různých dřevin jsme seskupili do 4 

hlavních dřevin, tj. borovice, smrk, dub a buk. Za jednotlivé roky a za jednotlivé dřeviny jsme 

hodnoty sečetli a dostali jsme následující výsledek. 

 

Tabulka 30: Výsledné ocenění metodou věkových hodnotových faktorů v mil. Kč 

Celkem 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

VHF v mil. Kč 554 368 555 877 557 736 554 661 583 244 752 618 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Jak je vidět, tak během let 1995 až 1999 se ocenění příliš nemění, naopak v roce 2000 se ostře 
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zvýšilo. To je dáno tím, že od roku 2000 jsme použili nový oceňovací předpis36, podle 

kterého se změnily hodnoty mýtní výtěže, náklady na zajištěnou kulturu a také věkové 

hodnotové faktory. Do roku 1999 platil předpis z roku 1994.37 Ocenění v letech 1995 až 1999 

je de facto ocenění ve stálých cenách. Je zřejmé, že abychom dosáhli běžných cen, musel by 

se cenový předpis měnit každý rok (a skutečně změnu cen odrážet). 

                                                

 

Pojďme si nyní srovnat všechny doposud uvedené metody a jejich ocenění.   

 
36 Vyhláška 540/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů 
37 Vyhláška 178/1994 Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů 
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Výsledky 
 
 
Dostáváme se nyní k nejzajímavější části této práce, tj. k porovnání výsledků. Máme tři různé 

metody (mohli bychom mluvit i o 4 metodách, pokud bychom metodu dřeva na pni s jednou 

průměrnou cenou a nerozdělenou zásobou dřeva odlišili od zbylých dvou metod dřeva na pni, 

jak to rozlišuje Eurostat ve svém dokumentu IEEAF) a celkem šest variant. Nyní tedy budeme 

srovnávat tyto varianty: 

 

1. metoda dřeva na pni se zásobou dřeva rozdělenou na 4 druhy dřevin; 

2. metoda dřeva na pni se zásobou dřeva rozdělenou na listnaté a jehličnaté dřeviny; 

3. metoda dřeva na pni s nerozdělenou zásobou dřeva a jednou cenou odvozenou z těžby 

dřeva v každém roce; 

4. metoda věkových hodnotových faktorů; 

5. zjednodušená čistá současná hodnota; 

6. čistá současná hodnota dle Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. 

 

Ještě než se pustíme do srovnávání a posuzování kritérií, připomeňme si kritéria, která jsme si 

zvolili:  

 

1. dostupnost příslušných dat; 

2. realistická výše ocenění; 

3. vliv ceny dřeva na ocenění; 

4. náročnost na zpracování. 

 

Na následující stránce se můžeme podívat na výši ocenění v jednotlivých letech. Poté se 

přesvědčíme, zda jednotlivé metody odpovídají zvoleným kritériím. 
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Tabulka 31: Ocenění různými metodami v letech 1995 až 2000 v mil. Kč 

Metoda 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. čtyři druhy dřevin ---  --- ---  461 155 508 063 514 104 

2. listnaté vs. jehličnaté 419 252 359 229 368 842 451 720 501 907 508 441 

3. zásoba nerozdělena 448 708 447 403 473 743 582 871 653 505 659 485 

4. VHF 554 368 555 877 557 735 554 661 583 244 752 618 

5. zjednodušená ČSH 469 179 400 157 409 430 495 026 535 769 539 802 

6. současná ČSH 209 446 198 398 227 736 251 554 243 834 248 422 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 
Graf 6: Znázornění ocenění různými metodami v letech 1995 až 2000 
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Zdroj: Vlastní výpočty 

 
Pokud se podíváme na metodu č. 6 tj. metodu současné čisté hodnoty, vidíme, že dosahuje 
velmi nízkých hodnot oproti jiným. To je dáno použitou úrokovou mírou, která je příliš 
vysoká. Metoda 1 a 2 odráží cenu dřeva, jako kdybychom ho v tomto okamžiku vytěžili. Jak 
může být hodnota lesa nižší než tato? Vezmeme-li tedy do úvahy kritérium realistického 
ohodnocení, metodu č. 6 musíme vyřadit. Připomeňme také, že tato metoda je jedna 
z nejsložitějších, některé vstupy pro tuto metodu nejsou standardně sledovány. 
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Dalším kritériem je vliv ceny dřeva na ocenění jednotlivých metod. Jak již víme, metoda č. 4, 
tj. metoda VHF neodráží pohyb cen, respektive odráží jen tehdy, mění-li se cenový předpis 
(např. v r. 1999). Proto ji na tomto místě také vyřadíme. Poznamenejme navíc, že tato metoda 
má tendenci dle svých předpokladů nadhodnocovat ocenění, což také graf č. 6 naznačuje. 
Ostatní metody odrážejí pohyb cen plně, tj. při změně cen o jedno procento se ceteris paribus 
změní hodnota ocenění také o jedno procento.  
 
Zbývají nám tak 4 metody. Co se týče náročnosti na zpracování, tak jednoznačně nejlehčí 
metodou je metoda č. 3, kdy vyčíslení této metody trvá asi 2 minuty (včetně vyhledání 
potřebných údajů). Ostatní tři metody jsou náročnější, avšak všechny data potřebná pro tyto 
metody jsou volně dostupné, nevyžadují žádné vstupy, které by bylo třeba dodatečně získávat. 
 
Výše jmenované 4 metody tak odpovídají našim zvoleným kriteriím. Jak již však víme, 
metoda č. 3 používá průměrné ceny odvozené z těžby jednoho roku, což není příliš vhodné. 
Zejména to může být nepřesné, je-li struktura těžby odlišná od struktury zásoby dřeva.  
 
Ostatní 3 metody žádné významné nevýhody nepředstavují. Metody č. 1 a 2 představují 
podobné ocenění a vzhledem k nenáročnosti obou dvou metod bych dal přednost té, která by 
měla být teoreticky správnější, tj. metodě č. 1, jež rozděluje podrobněji zásobu dřeva.  
 
Metoda č. 5. tj. zjednodušená metoda čisté současné hodnoty má několik méně významných 
výhod, avšak i nevýhod. Nepatrně může nadhodnocovat ocenění, neboť nezahrnuje záporné 
hodnoty holin. Zároveň může nastat v budoucnosti potřeba revidovat námi zvolenou 
úrokovou míru na úrovni 1 %.  
 
Jako nejlepší bych tedy ohodnotil metody č. 1 a metodu č. 5. 
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Závěr 
 

 

V úvodu jsem si stanovil tři cíle. Prvním z nich bylo analyzovat současnou metodu oceňování 

a upozornit na případné nedostatky. Druhým cílem bylo popsat různé metody a jejich 

použitelnost v České republice. Třetím a nejdůležitějším cílem bylo posoudit vhodnost 

jednotlivých metod a doporučit jednu či více metod.  

 

Těchto cílů se mi, podle mého názoru, podařilo dosáhnout. V první řadě jsem byl schopen 

popsat nedostatky současné metody. Mezi ně patří příliš vysoká použitá úroková míra, velká 

náročnost na vstupní data a na zpracování této metody, či nevhodné použití indexu cen 

surového dříví k převedení na běžné ceny.  

 

Co se týká druhého cíle, podařilo se mi popsat pět různých metod. Jedná se o metodu dřeva na 

pni, čistou současnou hodnotu, metodu věkových hodnotových faktorů, transakční metodu  a 

ekonometrický model. V České republice jsou použitelné pouze první tři metody, ke 

zbývajícím dvěma nejsou potřebná data k dispozici.  

 

Nejdůležitějším, třetím cílem pak bylo posoudit a doporučit jednu či více metod. Posuzovali 

jsme šest různých variant, které pocházely z již zmíněných tří metod. Jako nevhodné jsme 

označili metodu věkových hodnotových faktorů, současnou metodu čisté současné hodnoty a 

metodu dřeva na pni s nerozlišenou zásobou dřeva. Jako nejvhodnější se tedy jeví 

zjednodušená metoda čisté současné hodnoty a metoda dřeva na pni s rozlišenou zásobou 

dřeva na čtyři druhy dřevin. 

 

Během spolupráce se zaměstnanci Českého statistického úřadu a Výzkumného ústavu lesního 

hospodářství a myslivosti jsme si vyměnili mnoho důležitých informací a postřehů. Již tento 

krok sám o sobě byl velkým přínosem pro obě strany. Věřím, že tato práce bude cenným 

zdrojem informací pro všechny instituce zainteresované oceňování lesních porostů.  
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Resumé 
 

 

Forest assets can be divided into three different areas – land, standing timber and other assets. 

This diploma thesis deals only with valuing of standing timber.  

 

The following goals were set in the beginning: first, to analyze the current approach of the 

research institute “Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti“ and point out potential 

areas for improvement, second, to describe different methods of valuation of standing timber 

as well as assess the possibility of their application. Last but not least, to find out which 

method would be best suitable for use in the conditions of the Czech Republic.  

 

We managed to fulfill those goals. We described the current approach of the research institute 

and we did propose to improve some parts. Specifically, the discount interest rate is too high, 

second, the approach is too data demanding and too complex, third, the output of the method 

is in constant prices and it is afterwards adjusted to reflect the current prices. The method 

itself should provide the valuation in the current prices. 

 

We described the following methods: transaction value method, stumpage value method, net 

present value method, valuation based on age constants and hedonic approach. Only the first 

three of them were possible to calculate in the Czech Republic.  

 

We calculated the following versions. Stumpage value method with growing stock 

undifferentiated, stumpage value method with growing stock assorted by broadleaves and 

coniferous (we might also say consumption value method), stumpage value method with 

growing stock assorted by four species of wood, simplified net present value, net present 

value according to the research institute and, finally, method based on age constants.  

 

All of the above mentioned options were compared taking into account the following criteria: 

the availability of the data, the infuence of the price of the wood on the valuation, complexity 

of the method and realistic value of the method. As a result, we chose two methods – 

stumpage value method with growing stock assorted by four species of wood and simplified 

net present value.  

 64



 

Teze diplomové práce 
 

 

Termín státní zkoušky: letní semestr 2005/2006 

Autor diplomové práce: Luboš Lauer 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Ivo Koubek 

 

Téma: Oceňování lesů pro národní účty 

 

Cíl práce: Statistický úřad České republiky sleduje pro statistické účely hodnotu všech zásob 

dřeva na našem území. Data jsou předkládána Výzkumným ústavem lesního hospodářství a 

myslivosti, avšak tyto data vykazují značnou volatilitu. Je pravděpodobné, že tato volatilita 

není dána takovým pohybem zásob dřeva, nýbrž je způsobena oceňovací technikou, která je 

v současnosti používaná. Současně používaná metoda je založena na diskontovaných 

budoucích tocích. 

 

Cílem této práce je prozkoumat různé oceňovací techniky lesů v národním hospodářství v 

různých zemích světa. Poté také prostudovat systém používaný v České republice a navrhnout 

případně nový systém, který by byl méně volatelní, v rámci možností jednoduchý a přiměřeně 

odrážel skutečnost. 

 

 

Práce by měla přinést odpověď na následující otázky: 

1. Jakým způsobem oceňuje Český statistický úřad lesy v ČR? 

2. Proč se toto ocenění odlišuje každý rok? 

3. Jaké oceňovací techniky jsou používány ve světě? 

4. Existuje nějaká oceňovací technika, která by lépe vyhovovala českým poměrům? 

5. Je možné současnou situaci zlepšit? 

 

Osnova: 

1. Úvod 

2. Různé způsoby ocenění 
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3. Základní terminologie 

4. Současný přístup v ČR, další přístupy ve světě 

5. Tvorba variant 

6. Hodnocení variant 

7. Použitelnost variant 

8. Závěr 
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The European Framework for Integrated Environmental and Economic Accounting for 

Forests – Results of Pilot Applications, European Commission, 1999 

 

 

 

Praze, dne 13. října 2005 

 

 

 

Podpis vedoucího diplomové práce:    Podpis autora: 
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