Zpráva o činnosti společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. v roce 2020,
komentář k plnění rozpočtu.

Lesní hospodářství
Podnikatelský plán společnosti pro rok 2020 předpokládal přetrvávající stav ve vývoji
podkorního hmyzu. Z tohoto důvodu byla plánována úmyslná těžba pro 1. čtvrtletí ve výši
2.500 m3. Celková roční těžba byla plánována ve výši 10.000 m3.
Nahodilé těžby
V průběhu měsíců únor/březen byl lesní majetek Města Český Krumlov postižen několika
větrnými bouřemi. Při nich došlo k větrným polomům o objemu přesahujícím 4.000 m3
dřevní hmoty.
V nejvíce poškozených lesních porostech v blízkosti Města Český Krumlov (Kostnice, Dubík)
byl vyhlášen zákaz vstupu do lesů.
Ke zpracování této nahodilé těžby došlo během měsíců březen a duben. Byly využity veškeré
volné kapacity, co se týče výroby. Rovněž byly osloveny všichni odběratelé o navýšení
nasmlouvaného množství pro 1.čtvrtletí, pro 2. čtvrtletí byl smluvní objem upraven.
Z důvodu předpokládaného prvního rojení lýkožrouta smrkového během měsíce dubna bylo
nutné co největší objem polomové hmoty zpracovat a realizovat jeho prodej. Pokud by
dřevní hmota zůstala v lesních porostech, bylo by nutné přistoupit k její nákladné asanaci.
Na konci měsíce června byl u společnosti téměř nulový stav zásob a tato situace přetrvala až
do konce roku.
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Počasí v měsících květen až červenec nebylo příznivé pro vývoj a rozmnožování kůrovce.
U sousedních vlastníků byl větší časový prostor pro zpracování polomové hmoty až
do července a nedošlo k dalšímu nekontrolovatelnému rozmnožování lýkožrouta smrkového.
Rovněž se na lesním majetku ve správě společnosti projevil pozitivní vliv počasí.
V předcházejících dvou letech činil objem zpracovaného kůrovcového dříví 5.600 m3 (2018) a
6.016 m3 (2019), v roce 2020 bylo zpracováno 917 m3 kůrovcem napadených stromů.
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Jako zcela zásadní ovšem nadále zůstává aktivní přístup k vyhledávání, těžbě, asanaci a
následnému odvozu kůrovcem napadené dřevní hmoty.
Standardní kontrolní opatření (stromové lapáky a feromonové lapače) byly i v roce 2020
využívány pouze pro monitoring vývoje stadií lýkožrouta smrkového.
Ceny dřevní hmoty
Z důvodu pokračující kůrovcové kalamity v některých oblastech Česka (Vysočina, Střední
Čechy, Brdy) pokračoval do 3. čtvrtletí pokles cen vykupované dřevní hmoty. Z tohoto
důvodu (realizační cena kvalitní smrkové kulatiny pod 1.600,-Kč/m3) bylo na konci 3. čtvrtletí
rozhodnuto nerealizovat mýtní úmyslné těžby.
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Z důvodu udržení obchodních vztahů na straně dodavatelské (živnostníci provádějící těžbu
dřeva) a zejména na straně odběratelské, byly prováděny práce pro drobné vlastníky lesů.
V roce 2020 byl realizován výkup dřevní hmoty o objemu přesahujícím 2.600m3 dřevní
hmoty, finanční obrat přes 3.000.000,-Kč.
Dotace do lesního hospodářství
V roce 2020 pokračovala významná podpora vlastníků lesů pomocí dotačních titulů
vypisovaných ministerstvem zemědělství. Nejvýznamnějším dotačním titulem byl Finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, z něhož čerpala společnost částku
2.180.000,-Kč. Tento příspěvek byl z důvodu nedostatku finančních prostředků uvolněných
ze státního rozpočtu krácen o 25% (oproti slibům daným ze strany MZe v průběhu roku
2020)

Provozní dotace MZe
5000 000 Kč
4000 000 Kč
3000 000 Kč
2000 000 Kč
1000 000 Kč
0 Kč
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dalšími dotačními tituly byla ze strany MZe podpořena výsadba melioračních dřevin,
výchovné zásahy v lesních porostech, dotace na přírodě šetrné technologie, asanaci
kůrovcového dříví. U společnosti došlo k významnému navýšení příjmu z těchto provozních
dotací, z čehož ovšem vyplývají značné administrativní úkony.
Pěstební práce
Během jarního a podzimního zalesnění bylo vysázeno 46.200 sazenic na ploše 9,94 ha.
Z tohoto množství bylo téměř 32.000 sazenic melioračních a zpevňujících dřevin.
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Výkupy dřevní hmoty
Využili jsem zvýšenou poptávku po službách v lesnictví pokračovali ve spolupráci s drobnými
vlastníky lesů. Pro téměř třicet vlastníků společnost zajišťovala zpracování nahodilé těžby,
výkup dřevní hmoty, zalesňovací práce, administraci dotačních titulů a další činnosti spojené
se správou lesů. Výsledkem je:
1)
2)
3)
4)
5)

Zvýšení obratu a zajištění zisku společnosti
Propagace společnosti v regionu
Zajištění řádné péče o lesy v sousedství
Zajištění prací pro obchodní partnery, místní živnostníky, v průběhu celého roku
Zvýšení odbytového potenciálu společnosti pro odběratele dřevní hmoty – bonusy
za prodané množství dřevní hmoty

Komentář k plnění rozpočtu
Z důvodu nižších výnosů za prodej dřevní hmoty (menší množství realizovaného dříví) a
z důvodu nižšího příjmu z provozních dotací MZe byl upraven rozpočet na straně příjmové
i výdajové. Na straně příjmové se jednalo zejména o navýšení objemu finančních prostředků
z prodeje dřevní hmoty od jiných vlastníků. Na straně výdajové byly poníženy náklady
na těžební činnost a odstraňování klestu. Rovněž náklady na ochranu lesa nebyly vzhledem
k vývoji počasí v takové výši, jak bylo v rozpočtu kalkulováno.
Investice
Dle schváleného podnikatelského plánu společnosti byly realizovány dvě investice. První
investicí byl nákup vozu Škoda Karoq, druhou investicí nákup automobilu Dacia Dokker.

V Českém Krumlově, dne 3. 5. 2021
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 2020
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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 2020.
Zprávu o plnění rozpočtu 2020.
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