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• Lesní porosty v Evropě se v současné době nachází ve fázi velmi zásadní 

změny, která má za následek odumírání významných hospodářských dřevin 

zejména smrku ztepilého. Významní evropští výzkumníci v oblasti lesnictví 

ve svých prognózách uvádí, že do roku 2100 dojde k poklesu zastoupení 

dřeviny smrk v Evropě z 35 % na 15 %, borovice lesní z 30 % na 10 % 

naopak předpokládají zvýšení zastoupení dubu ze současných 15 % na 25 

až 35 %. 

• Velké přirozené klimatické změny (např. příchody a odchody ledových dob) 

se odehrávají v měřítku 5-7 wattů na m2, současný vliv člověka je cca 1 watt 

na m2.

• Se zvyšováním koncentrace CO2, které zatím bude pokračovat, se jeví 

návrat k podmínkám doby ledové jako velmi nepravděpodobný. Místo toho 

se teploty zvyšují, a toto zvýšení může vyvolat značné náklady a mít málo 

výhod nebo žádné.

• Řadu klimatologů ani tak nezneklidňuje samotné oteplování jako jiný jev –

ukládání tepla. Posledních tisíc let měla Země víceméně vyrovnanou 

bilanci, nyní dochází k zachytávání tepla okolo jednoho, možná víc než 

jednoho wattu na m2.

• Dopady – oceány ochlazují méně účinně, akumulace obrovské tepelné 

kapacity.

• Obava klimatologů – zemský stroj se posunul z tradiční rovnováhy (zdroj: V. 

Cílek, 2017).



Prognóza zastoupení dřevin ve výhledu do roku 2100, zdroj: Nature Climate Change 3, 203–207 

(2013)



Vliv klimatických změn

• Dnes je již zřejmé, že dochází ke klimatické změně a 

jeden z pravděpodobných scénářů je nárůst průměrné 

teploty a v souvislosti s tím dochází rovněž ke změně 

množství a časového rozložení srážek, k častějšímu 

výskytu silných větrů apod.  Např. Buček (2008) ve 

svých studiích uvádí, že do roku 2030 by mělo dojit k 

posunu průměrné teploty v ČR o 1,9 až 2,6° C ve 

srovnání s rokem 1990.

• Zjednodušeně lze konstatovat, že dochází k výrazným 

změnám růstových podmínek lesních porostů.



• Dlouhodobý průběh výskytu teplotních anomálií severní polokoule Země. (Převzato z Pokorného 

R.: Pěstování lesů pod vlivem měnícího se klimatu)



Změna růstových podmínek 

dřevin 

• Z důvodu změny růstových podmínek, která se 

neprojevuje pouze zvýšením teploty, ale dalšími 

doprovodnými jevy (změna srážkového úhrnu, výskytu 

přísušků, rozšíření biotických škůdců apod.) Buček 

(2008) následně konstatuje, že dojde ke změně 

plošného zastoupení vegetačních lesních stupňů. 

Předpokládá, že rozloha 4. vegetačního lesního stupně 

klesne ze současných 43% na 20% a naopak rozloha 3. 

vegetačního lesního stupně vzroste z 18% na 27%.

• V důsledku to znamená, že se zhorší podmínky 

pěstování nejrozšířenější hospodářské dřeviny a to 

zejména smrku ztepilého, ale i buku lesního



Vývoj zastoupení smrku ztepilého

• Původní druhové složení pro území naší republiky bylo z 

40 % tvořeno bukem a téměř z 50 % byla zastoupena 

jedle. 

• Na téměř 80 procentech – bukový prales.

• Výjimka – údolní nivy, bažinaté oblasti, vysokohorské 

polohy (dominace např. dubů, jasanů, smrků).

• Koncem 19 a začátkem 20 století (v období končící tzv. 

„malé doby ledové“), byl do evropských lesů uměle 

vysazován smrk ztepilý. Důvodem byla jeho výnosovost, 

jednoduchá reprodukce a vysoká užitnost dřevní hmoty. 

Tehdejší lesníci vypracovali pěstební postupy, které jim 

umožnily založit a vypěstovat, kvalitní smrkové porosty s 

vysokou hodnotou dřevní hmoty a ty dnes sklízíme.



vývoj zastoupení dřevin v hostýnsko-vizovických vrších od roku 1840

Dřevina % zastoupení dřevin v letech

1840 1906 1939 1950 1992

SM 4,9 39,6 55,6 57,1 41,04

JD 53 32,4 11 4 2,1

JDO x x x x 0,02

DG x x x x 0,06

BO x x 0,2 0,5 6,36

MD x 0,5 0,5 1,1 2,98

DB 1,2 0,3 0,5 1,2 10,47

BK 36,5 24,9 28,9 29,0 18,28

HB x x 0,2 0,6 3,72

JV 3,5 1,2 1,7 2 1,35

JS 1,7 1,1 1,2 2,4 4,17

AK x x x x 0,26

BŘ x x x 1,4 3,23

LP x x 0,1 0,2 2,59

JL 1,26) x 0,1 0,1 x

OL x x x 0,4 1,53

VR x x x x 0,24

ost. TO x x x x 0,9

ost. list. x x x x 0,11



• vývoj zastoupení dřevin smrk a buk od roku 1840 do roku 1992



• Z výše uvedené tabulky vidíme, že v roce 1840 

byl v Hostýnsko-vizovických vrších smrk 

zastoupen pouze necelými pěti procenty, kdy už 

po 60 ti letech zastoupení smrku stouplo o 35% 

a v roce 1939 tj. po 100 letech smrk téměř plně 

nahradil jedli. Také se změnila struktura lesních 

porostů ze smíšených a různověkých na 

stejnorodé a stejnověké, které jsou náchylnější k 

výskytu masívního poškození (větrem, hmyzem 

nebo dřevokaznými houbami).



• Dnes je zřejmé, že smrk ztepilý postupně ustupuje

z důvodu nevyhovujících podmínek pro svůj výskyt.

Důsledkem tohoto ústupu je výrazný nárůst nahodilých

těžeb způsobených výskytem organismů, jejichž cílem je

urychlení rozpadu neživotaschopných lesních porostů

(např. lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout

vrcholkový apod.).

• Z výše uvedeného je zřejmé, že je potřebné se zabývat

přípravou scénářů, které umožní na základě aktuálních

vědeckých poznatků a postupů, definovat vhodnou

strategii zakládání lesních porostů, které budou nejen

odolávat změněným růstovým podmínkám, ale budou

splňovat vlastníkem a společností definované funkce.



Poškození podkorním hmyzem

• Další výzvou jsou aktuální změny na lesním majetku, které jsou

způsobeny poškozením podkorním hmyzem. Můžeme konstatovat,

že výskyt poškození podkorním hmyzem, je reakce lesních

ekosystémů na změnu růstových podmínek. Příčinou je, že

převážně smrkové porosty jsou ve stadiu, kdy už nejsou schopny

odolávat atakům těchto škůdců a to z důvodu svého oslabení

způsobeným nevhodnými stanovišti. Je možno si položit následující

otázky.

• Je to pouze přechodný stav? 

• Bude se poškození hmyzem průběžně zhoršovat? 

• Kde lze očekávat další škody a v jaké míře? 

• Máme mechanismy, které jsou schopny účinně zasáhnout nebo 

zpomalit postupnou devastaci smrkových porostů? 

• Je možné vytvořit do budoucna takové prostředí, které je odolné 

vůči poškození podkorním hmyzem? 



• Podkorní hmyz (dnes jej označujeme slovem „kůrovci“) jsou součástí

každého ekosystému. Jedná se o druhy, jejichž úkolem, je postupné

oslabování a následná likvidace lesních porostů, které z pohledu vývoje

lesních společenstev nejsou životaschopné. Jejich působením dochází k

rozmělnění struktury porostu, kdy v tmavých zapojených smrčinách dochází

k tvorbě mezer mezi stromy, kde proniká světlo a tím se spustí procesy k

následnému rozkladu nahromaděného nezetlelého opadu ze stromů.

Rozkladem nahromaděného odpadu se vytvoří podmínky, které umožní

vyklíčit a zakořenit semenáčkům a tím založit novou generaci lesního

porostu. Tímto procesem vznikají porosty, které však mají pestrou strukturu,

a které jsou stabilnější vůči rozsáhlému poškození abiotickými a biotickými

činiteli.

• Dnes jsme však v situaci, kdy lesní porosty tvoří převážně monokultury,

které při změně růstových podmínek umožní namnožení kůrovců v takové

míře, že v důsledku způsobí rozvrat lesních společenstev a vlastníku lesa

způsobí významné škody. Úkolem dnešního lesníka je pokud možno omezit

rozsah vzniklých poškození a s výhledem do budoucna tvořit takovou

porostní strukturu, která ve svém důsledku neumožní rozvoj těchto

organismů do stadia kalamity.



Ekonomické dopady změny 

růstových podmínek lesních 

porostů

• Ve zprávě EFI „Climate change may cause severe loss in the 

economic value of European forest land“, kterou zpracoval 

HANEWINKEL se svými spolupracovníky, se uvádí, že změnou 

teploty a množstvím srážek, může docházet ke změně hodnoty 

lesních majetků. Záleží na klimatickém scénáři nebo na scénáři 

vývoje lesa. 

• V aktuálně probíhající etapě probíhající kůrovcové kalamity, je 

zřejmé, že v období kulminace poškození dochází k nárůstu objemu 

dřevní hmoty ve kvalitě KH (kůrovcová hmota) na trhu a zahlcení 

odběratelských kapacit a tím snížení ceny dřevní hmoty smrkového 

dříví.  Další vliv, který se promítá do hodnoty lesa je zvýšená 

poptávka po lesnických výkonech (těžba, přibližování, zalesnění a 

následná ochrana lesa). 



• Vliv kůrovcové kalamity se především promítá do hodnoty lesních

majetků malých výměr. Důvodem je obtížná likvidita dříví a zároveň

velký problém sehnat kvalifikované dělníky. Hodnoty cen těchto

majetků se pohybují obvykle okolo 30% - 50% ceny úřední.

• U hodnoty majetků nad 100 ha lze pozorovat opačný trend a to

zvýšení její obvyklé ceny a to i u lesních majetků, kde došlo k

likvidaci 90% zastoupení dřeviny SM. Nedávné prodeje majetků nad

300 ha potvrzují skutečnost, že v případě velkých celků je kladen

důraz především na rozlohu majetku. Hodnoty cen těchto majetků

se rovnají nebo jsou mírně vyšší než hodnoty ceny úřední.



Vývoj průměrní prodejní ceny 

lesních majetků
Rok SM ost.dř.

2016 17,61 Kč 7,66 Kč 

2017 22,05 Kč 11,15 Kč 

2018 13,02 Kč 19,36 Kč 

2019 12,47 Kč 20,30 Kč 

2020 16,59 Kč 20,30 Kč 



• Z výše uvedeného vyplývá, že průměrná prodejní cena lesních majetků, kde 

hlavní dřevina byla SM, kulminovala v roce 2017 a průměrná hodnota 

lesních majetků ostatních dřevin byla na minimu.  S rozšířením poškození 

kůrovcem je zřejmé, že začal být zájem o lesní majetky, kde hlavní dřevinou 

nebyl smrk.
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Vývoj podílu ceny prodejní a ceny úřední v 

období 2016-2020

• Dalším ukazatel hodnoty lesního majetku je podíl ceny prodejní k ceně

úřední pro daňové účely - dále Cpu. Níže uvedený vývoj ukazuje stoupající

trend zvyšování hodnoty lesního majetku, kde hlavní dřevinou jsou jiné

dřeviny než smrk. U majetků se smrkem je patrný kolísavý trend, který

reaguje na vývoj kůrovcové kalamity a vývoj nabídky smrkového dříví.

Rok SM ost.dř.

2016 72% 48%

2017 65% 63%

2018 45% 64%

2019 50% 71%

2020 61% 71%



• V roce 2018 je patrný pokles hodnoty majetků s hlavní dřevinou 

smrk.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

In
d

e
x
 C

p
o

Rok

Průběh hodnoty Cpu

SM ost.dř.



Legislativa – oceňování lesa

• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 

zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 

Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 

č. 303/2013 Sb., č. 228/2014 Sb., č. 225/2017 Sb.

• Vyhláška MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., jak vyplývá 

ze změn provedených vyhláškami č. 199/2014 Sb.  č. 

345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 

457/2017 Sb., 188/2019 Sb.



Cena lesa zjištěná

Cena zjištěná

- oceňuje se zvlášť pozemek a porost

- pozemek se oceňuje dle § 7 oceň. vyhlášky na základě výnosového a 

porovnávacího způsobu podle plošně převládajícího SLT

1) lesní porost - §40 ač §42 oceň. vyhlášky 

- metoda vychází z věkových hodnotových faktorů

- umožňuje uplatnit srážku v případě plošně odumírajících nebo plošně 

odumřelých lesních porostů (až -75 %)

2) lesní porost - §45 oceň. vyhlášky 

- oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem pro účely daně z nabytí 

nemovitých věcí  – vychází z výnosových hodnot

- pokud se jedná o ocenění plošně odumírajících nebo plošně odumřelých 

lesních porostů lze pro účely daně z nabytí nemovitých věcí  ocenit podle §40 

až 42



• Výše daně z nabytí nemovitých věcí činila čtyři procenta se 

splatností do třech měsíců od nabytí nemovitosti. 

• Na základě účinnosti zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje 

zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění se a zrušují 

další související právní předpisy, došlo ke zrušení daně z nabytí 

nemovitých věcí. 

• S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo 

ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to 

se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru 

nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí 

nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které 

budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 

26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání 

daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

• Kdo daň již zaplatil, může si požádat o vrácení přeplatku, který mu 

takto vznikne.



Cena obvyklá

• Ocenění obvyklou cenou má být ve smyslu definice uvedené v § 2,

odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku provedeno na

základě ceny, která by byla dosažena při prodejích stejného,

popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v

tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které

mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo

kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

• Metoda porovnávací umožňuje nejlépe vystihnout cenou obvyklou.

V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných

prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a

lokalitou. Významné je především definovat výběr vzorků pro

porovnání. Při výběru vzorku je nutno respektovat především jeho

homogenitu pro porovnání, tj. aby odpovídal shodnému segmentu

trhu jako věci oceňované a podobal se jim zejména co do polohy,

typu, velikosti, kvality a využitelnosti.



• Často se lze setkat s případy, že znalec vychází z cenových vzorků, které nejsou

blíže specifikovány – např. je uvedena výměra, realizovaná cena a katastrální území.

Trh s lesními pozemky tak sice existuje, ale znalec ničím nepotvrdil, že vykazuje

znaky aktivního trhu. U použitých vzorků realizovaných cen tak nelze vyčíst, zda

vykazují znaky homogenity (zejména vzhledem k variabilitě lesního porostu).

• Do úvah o obvyklé ceně rovněž významně vstupují dotace.

• Aktuálně se ceny lesních pozemků pohybují od cca 10 do 40 korun za metr čtvereční

– většinou v rozmezí 15 – 20 Kč/m2 (holiny 1 až 6 korun za metr čtvereční).

• Lze očekávat, že se nabídka rozšíří až na drobné vlastníky lesů dolehnou

ekonomické důsledky kůrovcové kalamity. Trh je zaplaven levným dřevem z

kalamitních těžeb a náklady na zalesňování mýtin naopak stoupají vzhůru.

• Kromě soukromých firem investují do lesů města či Lesy ČR.

• Kůrovec děsí především majitele menších majetků o výměře maximálně několika

hektarů, kteří své lesy stále častěji nabízejí k prodeji. Obavy z ekonomických dopadů

kalamity mají však i vlastníci velkých lesních celků, kteří se potýkají s nízkými

výkupními cenami dříví na trhu zaplaveném levnou surovinou z kalamitních těžeb.



• Kůrovcová kalamita bude mít nepochybně dočasný vliv na klesající

cenu lesních pozemků. V současnosti lze očekávat, že často bude

docházet k výraznému snížení ceny bez ohledu na ocenění

vycházející ze znaleckých posudků. Bude se projevovat zásadně

nejistota vlastníků a potencionálních kupujících z dalšího vývoje a

postupu kůrovcové kalamity v ČR. Lze očekávat, že bude docházet

k panickým prodejům lesních pozemků, kde hodnota bude na úrovni

několika korun za metr čtvereční.



• Nízká cena dřeva sráží i ceny lesních majetků, což nahrává silným

domácím i zahraničním investorům. Česko je tak podle všeho na počátku

velkých změn ve vlastnictví lesů, které jsou pro trpělivé podnikatele se

zkušenostmi z oboru velkou příležitostí.

• Hlavní dopady kůrovcové kalamity - nízké ceny dříví, minimální odbytové

možnosti při nadbytku nabízeného dříví na trhu z kalamitních oblastí,

problémy s logistikou dopravy dřeva a nedostatkem vagónů pro přepravu

dřeva, nedostatkem sadebního materiálu pro zdárnou obnovu lesa a

chybějícími lidmi pracujícími v lesním hospodářství v pěstebních a

těžebních činnostech

• Tato situace vyhovuje zejména dřevařskému průmyslu, kdy pilaři mají

dostatek suroviny za neodpovídající nízkou cenu. V kvartálních kupních

smlouvách se především v současnosti řeší možnost dodávek dříví a cena

se stává mnohdy bohužel druhořadou. Situace je zcela jistě dramatičtější u

vlastníků lesů na Moravě, jižních Čechách a částečně i Vysočině

nacházejících se v mimořádně kalamitních zónách, kde propad cen dříví je

více než 50 % a vznikají rozsáhlé kalamitní holiny s povinností obnovovat

les, což obnáší nemalé náklady.



Nové zadání pro znalce a 

odhadce
• Stanovení podílu poškození dřevní hmoty a následný vývoj -

aktuálně investory zajímá stabilita zastoupení zásoby smrku a podíl

poškozeného dříví kůrovcem a jeho následný vývoj. Na základě

venkovních šetření nebo z aktuálních satelitních map, je znalec

poptáván po stanovení objemu aktuálně napadeného dříví, jeho

ohodnocení a výpočet nákladů na další lesnická opatření s

výhledem na 10 – 30 let.

• Analýza stability lesních porostů – jedná se o posouzení lesních

porostů, u kterých došlo k poškození kůrovcem z pohledu odolnosti

vůči větru nebo sněhu.

• Kontrola zásob dřevní hmoty na skladech a OM – jedná se o

ověření, zda nedochází k úniku dřevní hmoty.

• Stanovení hodnoty lesního majetku na základě poptávky po

jakostních třídách dřevní hmoty – vzhledem k výrazným výkyvům ve

vývoji ceny prodejní lesních majetků, se stanovení jeho hodnoty

provádí na základě analýzy výtěžnosti jakostních tříd sortimentů a

určení aktuální zásoby smrkového dříví.



Děkuji Vám za pozornost


