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Metodika Ministerstva financí určená krajům pro stanovení předběžného
odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství
(řádek 12c Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č.
93/2006 Sb. – Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku
sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo
jinou pohromou)
Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území
postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb., kraj, v
jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, v přenesené
působnosti vypracuje přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k
zabezpečení základních funkcí v území (dále jen "přehled") a předloží jej Ministerstvu financí
do 7 dnů od uplynutí doby, na kterou byl stav nebezpečí nebo nouzový stav vyhlášen, nebo od
zrušení těchto stavů před uplynutím doby, na kterou byly tyto stavy vyhlášeny. Náležitosti
tohoto přehledu stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky
č. 93/2006 Sb.
Kraj zjišťuje údaje nutné pro zpracování přehledu prostřednictvím fyzických osob, kterým
vystaví písemné pověření. Podle ust. § 3 odst. 5 zákona o státní pomoci při obnově území,
není-li vstup na pozemky nebo do objektů nacházejících se na území postiženém pohromou
možný z důvodu obrany státu, ochrany utajovaných skutečností nebo ohrožení života nebo
zdraví osob, jsou potřebné údaje povinni poskytnout pověřeným osobám vlastníci takových
pozemků a objektů.
S ohledem na nezbytnost zabezpečení jednotného přístupu krajů a vlastníků lesa ke
zpracovávání podkladů pro řádek 12c Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb., ve znění
vyhlášky č. 93/2006 Sb., – Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku
sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní neb jinou pohromou,
stanoví Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem
zemědělství následující

Postup pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a
lesního hospodářství
I.
A. Zjištění plochy, resp. počtu stromů
1) Předmětem šetření jsou stromy vyvrácené i stromy stojící - zlomené (kmenové
zlomy a korunové zlomy bez předpokladu regenerace, stromy s narušenou stabilitou a
jinak poškozené stojící stromy vyžadující zpracovaní) klasifikované pro tento účel
jako zničené (zpracováním dojde k oddělení stromů - lesního porostu od lesního
pozemku, a tím ke snížení hodnoty lesní nemovitosti)
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2) Rozhodujícím kriteriem pro vyjádření hodnoty je:
- rozčlenění dřevin na dvě skupiny dřevin, tj. na jehličnaté a listnaté
- zařazení dřevin (lesního porostu) do příslušné věkové třídy s využitím údajů
lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy, resp. přibližným
odhadem věku podle pomocných znaků – růstové fáze porostu a střední
tloušťky porostu (viz sl. b) a c) tabulky)
3) Podle charakteru zničení lesního porostu nebo jeho části se provede zařazení lesních
porostů, resp. jedinců do skupiny charakteru
- celoplošného zničení (vyjádřené v hektarech)
- jednotlivě nebo skupinovitě rozptýlených vyvrácených či zlomených stromů
(vyjádřené počtem stromů)
B. Výpočet
4) Pro celoplošně zničený lesní porost nebo jeho část se zjistí výměra (v členění podle
skupiny dřeviny a věku) vyjádřená v hektarech (1 ha = 10 000 m2, 1 ha = 100 arů, 1 ar
= 100 m2), která se vynásobí hodnotou v Kč/ha uvedenou ve sloupcích e), resp. f)
přiložené tabulky (např.: 0, 45 ha x sazba z tabulky)
5) Pro jednotlivě nebo skupinovitě rozptýlené stromy se zjistí počet stromů (v členění
podle skupiny dřevin a věku), který se vynásobí hodnotou v Kč/1 strom uvedenou ve
sloupcích g), resp. h) přiložené tabulky (např.: 25 stromů x sazba z tabulky).

Tabulka hodnot
pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení
základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou
(v Kč/ha nebo Kč/1 strom)
Věk
porostu

Charakter lesního
porostu z hlediska
jeho růstových fází

Střední
tloušťka
kmene *)

Charakter zničení lesního porostu
Celoplošné zničení
porostu

a
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
80 - 100
101 +

b
kultura (nárost),
mlazina, tyčkovina
tyčovina
nastávající
kmenovina
střední kmenovina
vyspělá kmenovina
vyspělá a přestárlá
kmenovina

Jednotlivě nebo skupinovitě
rozptýlené stromy po porostu

d
1

Jehličnaté
Kč/ha
e
120 000

Listnaté
Kč/ha
f
200 000

Jehličnaté
Kč/1 strom
g
-

Listnaté
Kč/1 strom
h
-

12-19
20-27

2
3

160 000
260 000

260 000
360 000

70
200

80
300

28-32
33-35
36 +

4
5
6

380 000
500 000
600 000

480 000
600 000
700 000

500
800
1100

700
1300
1800

cm
c
-
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Poznámka: *) Orientační tloušťka kmene ve výčetní výšce v cm (v prsní výšce, tj. ve výšce
1,30 m nad zemí)
II.
1. Kraj seznámí s výše uvedeným postupem všechny fyzické osoby, které pověřil
zjišťováním údajů nutných pro zpracování přehledu.
2. V případě, že vstup na pozemky nacházející se na území postiženém pohromou není
možný z důvodu obrany státu, ochrany utajovaných skutečností nebo ohrožení života
nebo zdraví osob, kraj zabezpečí, aby pověřené fyzické osoby seznámily s výše
uvedeným postupem vlastníky těchto pozemků, kteří jsou jim, podle ust. § 3 odst. 5
zákona o státní pomoci při obnově území, povinni předat údaje potřebné pro
zpracování přehledu.

***************************************************************************
V případě potřeby poskytne bližší informace k výše uvedenému postupu při stanovení
předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství p. Ing. Jiří Matějíček,
CSc., pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, který je k dispozici
na e-mailové adrese: jmatejicek@vulhm.cz .
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