Zpráva o činnosti společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. v roce 2019,
komentář k plnění rozpočtu.

Lesní hospodářství
V roce 2019 bylo lesní hospodářství v rámci Střední Evropy ovlivněno pokračující kůrovcovou
kalamitou. V lesích obhospodařovaných společností bylo celkem vytěženo 10.369 m3 dřevní
hmoty, přičemž kůrovcem napadené dřevní hmoty bylo 6.091 m3. Meziročně došlo
k navýšení kůrovcových těžeb pouze o 378 m3. Je to dáno zejména aktivním přístupem
k vyhledávání, těžbě, asanaci a následnému odvozu dřevní hmoty. Zásadní vliv má zejména
včasnost veškerých zásahů.
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Stejně jako v předcházejícím roce jsme standardní kontrolní opatření (stromové lapáky a
feromonové lapače) využívali pouze pro monitoring vývoje stadií lýkožrouta smrkového.
Pro asanaci jsme používali zejména technologii Mercata, která je založena na povrchovém
postřiku skládky dříví insekticidem a následným překrytím netkanou textilií. Tato metoda se
osvědčila jednak z pohledu ochrany životního prostředí (výrazně nižší dávky použitého
insekticidu), jednak z pohledu ochrany lesa (účinnost obranného opatření) a rovněž
z pohledu ekonomického (řádově nižší náklady). Pro rok 2019 se dostala tato metoda mezi
dotační tituly poskytovaného Ministerstvem zemědělství. Finanční prostředky z tohoto
dotačního titulu (ve výši 770.000,-Kč) obdrží společnost ovšem až v průběhu roku 2020.
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Dalším významným faktorem, který ovlivnil hospodaření společnosti, byla nutnost
zpracování sněhem rozlámaných porostů u Přední Výtoně. Sněhem byly prolámané porosty
zejména ve stáří 30 až 40 let, a to na výměře cca 40ha. Ke zpracování byl využit malý
harwestor firmy Velimpex, celkem bylo v měsících duben až červenec vytěženo 1.685 m3
dřevní hmoty. Průměrné náklady na zpracování byly 650,-Kč/1m3, přičemž náklady při těžbě
úmyslné, nebo i kůrovcové, se pohybují okolo 400,-Kč/m3. Rovněž prodej dřevní hmoty
z těchto porostů znamenal pro společnost nejen ekonomickou zátěž. Celkem 1.400m3 dříví
(83%) bylo v sortimentu palivo/vláknina, jehož odbyt je v z důvodu přebytku dříví na trhu
značně omezen. Část dřevní hmoty se podařilo prodat jako palivové dříví v okolí Vyššího
Brodu (inzerce, zajištění dopravy při odběru 40 PRM zdarma), část se podařilo prodat jako
vláknina do papírny v Nettingsdorfu. Cca 200 m3 zůstalo na konci roku nezobchodováno,
prodej proběhne v 1.Q 2020. Částečně do papíren v Rakousku, část bude seštěpkována a
prodána do tepláren.

Vývoj cen prodávané dřevní hmoty zaznamenal další pokles. Kvalitní smrková kulatina se
prodává za ceny dřevní hmoty, jako se prodávala před čtyřmi lety kulatina pro paletové
zpracování. Kůrovcem napadená dřevní hmota se v některých regionech (např. Vysočina)
prodává za cenu 600,-/m3. Prodej palivového dříví a vláknin již nepokrývá ani výrobní
náklady.
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Nadprůměrné zpeněžení prodávané dřevní hmoty (oproti dalším vlastníkům) je u společnosti
dáno několika faktory:
-

Přímý prodej dřevní hmoty koncovým zahraničním i tuzemským odběratelům
Polohová renta – blízkost od zpracovatelů v Rakousku a Německu
Dlouhodobá spolupráce s odběrateli – serióznost vzájemných vztahů
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Lesní hospodářství prochází v České republice nejhorším obdobím od svého vzniku
v polovině 19. století. Téměř celé území je postiženo kůrovcovou kalamitou. Sdružení
vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), jehož je společnost členem, se již od roku 2018
snaží přimět Ministerstvo zemědělství k vyhlášení dotačního titulu, který by vlastníkům lesů
nahradil ztráty za nižší zpeněžení prodávané dřevní hmoty z důvodu kůrovcové kalamity a
tím zajistil obnovu lesních porostů a následnou péči o tyto porosty. V průběhu roku 2019 se
zástupci SVOL scházeli s vrcholnými představiteli státu. Ani v Českém Krumlově jsme nestáli
opodál. Setkání proběhlo s poslancem parlamentu ČR Ing. Kubíkem, se senátorem Ing. Jirsou
a s hejtmankou jihočeského kraje Mgr. Stráskou. Všechna jednání směřovala k cíli zajištění
finančních podpor pro vlastníky lesů. V podzimních měsících roku 2019 došlo k potřebným
schvalovacím procesům v rámci ČR i EU a 4. prosince byl vyhlášen dotační titul: Finanční
příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Na vyhlášení této dotace jsme byli
připraveni a 4. 12. 2019 jsme podali žádost o dotaci ve výši 2.435.112,-Kč. Celková částka
dotace byla společnosti vyplacena již 19. 12. 2019.
U ostatních dotačních titulů vyhlašovaných ministerstvem zemědělství došlo
v předcházejícím období k navýšení jednak sazeb za jednotlivé příspěvky, jednak k navýšení
celkových alokovaných částek. Tyto dotace pokrývají část nákladů na zalesňování
melioračními dřevinami, výchovné zásahy, k přírodě šetrné technologie, asanaci
kůrovcového dříví. U společnosti došlo k významnému navýšení těchto dotací, z čehož ovšem
vyplývají značné administrativní úkony. Celková výše 1.078.000,-Kč značně převyšuje
dlouhodobé příjmy v této položce rozpočtu společnosti.
Jihočeský kraj vyhlásil dotační titul na stavbu oplocenek. Termín podání žádosti o dotaci byl
až 2. 2. 2020, ovšem oplocenky musely být hotové již v roce 2019. Z tohoto důvodu a
z důvodu vyšších příjmů do rozpočtu společnosti byla na podzim realizována výstavba osmi
oplocenek o celkové délce 1,3 km. Byla podána žádost o dotaci ve výši 53.120,-Kč, platba je
předpokládána v první polovině roku 2020.

V průběhu roku společnost nerezignovala na další činnosti spojené s obhospodařováním
lesního majetku. Během jarního a podzimního zalesnění bylo vysázeno 56.200 sazenic na
ploše 9,74 ha. Z tohoto množství bylo 39.000 sazenic melioračních a zpevňujících dřevin,
čímž naplňujeme zákonem
Podíl melioračních dřevin na zalesnění
daný podíl na více
než 200%. Rovněž plocha
12
70%
60%
výchovných zásahů
10
50%
v porostech do 40-ti let
8
40%
věku je v rámci platného
6
30%
Lesního hospodářského
4
20%
plánu (LHP) plněna, ve
2
10%
čtvrtém roce platnosti LHP
0
0%
máme splněno 43%
2016
2017
2018
2019
tohoto závazného
Zalesnění celkem (ha)
Plocha MZD (ha)
% MZD
ukazatele.
3

Výkupy dřevní hmoty
Společnost dlouhodobě spolupracuje s drobnými vlastníky lesů v regionu. V roce 2019 se
tato spolupráce soustředila zejména na výkup kůrovcové dřevní hmoty. Výrobu (těžba,
manipulace a přibližování) si zajišťovali vlastníci sami. Tímto způsobem bylo v roce 2019
zobchodováno 2.200 m3 dřevní hmoty, zisk společnosti činil 266.000,-Kč.

Naučná stezka Dubík
V roce 2019 byla realizována výstavba Naučné stezky Dubík. Projekt řeší volnočasové aktivity
obyvatel a návštěvníků města na lesních pozemcích v příměstském lese „Dubík“. Jedná se
o umístění informačních, naučných a poznávacích
prvků podél lesních cest a v lesních porostech.
V červenci byla podána žádost o platbu u Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na pokrytí
100% uznatelných nákladů. Kontrola proběhla
v prosinci. Platba ve výši 712.784,-Kč byla přijata 3.
2. 2020.

Půdní kladivová fréza
Pořízením došlo k zajištění soběstačnosti v přípravě půdy před zalesněním a zejména
možnosti zpracování klestu a těžebních zbytků vlastním prostředkem. V roce 2018 byla
podána žádost o dotaci
z Programu rozvoje venkova na
pokrytí 50% nákladů na její
pořízení. V říjnu 2019 byla
podána u SZIF žádost o platbu,
v prosinci byla zahájena
kontrola fyzické realizace
projektu. Platba ve výši
400.000,-Kč je očekávána
v průběhu roku 2020.
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Převod majetku pořízeného v rámci Úprava okolí Hornobranského rybníka
Společnost provedla v letech 2014 až 2016 na pozemcích ve vlastnictví Města Český Krumlov
a se souhlasem Města Český Krumlov stavební úpravy okolí Hornobránského rybníka
(dle projektu Úprava okolí Hornobranského rybníka). Stavební úpravy spočívaly ve
vybudování sportovních ploch, komunikací, parkoviště a dětského hřiště.
Celková hodnota majetku pořízená z finančních prostředků společnosti činila
6.360.883,36 Kč.
K datu 12. 12. 2019 byla uzavřena Dohoda o majetkovém vyrovnání, kdy Město Český
Krumlov uznalo svůj dluh vůči společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. ve výši
5.766.703,36 Kč.
Tento dluh bude vypořádán vzájemným zápočtem po dobu 20ti let proti pohledávce Města
Český Krumlov z pachtovného.

Spolupráce se společností Schwan Cosmetics
Již druhým rokem proběhla podzimní výsadba dřevin za přispění firmy Schwan Cosmetics.
Sázení dubů proběhlo 9. 11. 2019, zaměstnanci Schwan Cosmetics vysázeli 1.000 sazenic.
Společnost Lesy města Český Krumlov s.r.o.
následně obdržela dar ve výši 23.000,-Kč na
zajištění akce.
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Komentář k plnění některých položek rozpočtu 2019:
Náklady na těžební činnost – čerpána vyšší částka z důvodu nutnosti zpracování nahodilých
těžeb v probírkových porostech
Zalesnění – navýšení rozpočtu z důvodu využití zvýšeného příjmu do rozpočtu společnosti
Oplocení kultur – navýšení z důvodu vyhlášení dotačního titulu na stavbu oplocenek
Výkup dřevní hmoty – navýšení položky na straně výdajů i na straně příjmů
Rezerva na pěstební činnost – na základě Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tvoří
společnost rezervu na pěstební činnost (obnova lesa a veškeré výchovné činnosti prováděné
v porostech do 40 let jejich věku, ochrana lesa a opatření k obnově porostů). V roce 2019
došlo k navýšení tohoto účtu o částku 868.388,-Kč.

V Českém Krumlově, dne 4. 5. 2020
Zpracoval jednatel společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o., Ing. Miroslav Štoll

Příloha: Plnění rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. v roce 2019
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Návrh usnesení:
Rada města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka společnosti
Lesy města Český Krumlov s.r.o.
Bere na vědomí:
Zprávu o činnosti společnosti v roce 2019.
Zprávu o plnění rozpočtu 2019.
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