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Základní identifika ční údaje organizace 
Název organizace Městské lesy Opava 
Adresa organizace 747 45 Skřipov 110 
Právní forma Příspěvková organizace 
IČ příspěvkové organizace 00849669 
Daňové identifikační číslo CZ00849669 
Zřizovatel Statutární m ěsto Opava se sídlem Opava, Horní nám ěstí 

69, PSČ: 746  
Vymezení hlavního účelu Organizace se z řizuje za ú čelem odborné správy les ů 

v majetku z řizovatele 
 
Městské lesy Opava jsou samostatnou příspěvkovou organizací. V právních vztazích 
vystupuje organizace svým jménem a nese majetkovou odpovědnost z těchto vztahů 
vyplývající. Úkoly zřizovatele podle zvláštních právních předpisů, nejsou-li vyhrazeny 
zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů), plní vůči organizaci Rada Statutárního města Opavy. 

 
Informace o činnosti 
Příspěvková organizace Městské lesy byla zřízena Úřadem města Opavy, usnesením 
Zastupitelstva č. 54/66 ze dne 24.9.1991 ke dni 1.1.1992 a na základě ustanovení § 84 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém zasedání dne 15.9.2009 usnesením 
č.418/22 09 ZM schválilo změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské lesy 
Opava  a to k obhospodařování historického lesního majetku na katastrálních územích 
Skřipov, Jakubčovice, Hrabství, Slavkov, Březová, Leskovec, Výškovice, Lesní Albrechtice a 
Stará Ves, dříve k.ú. Slatina o celkové rozloze 2.227,93 ha pozemků určených k plnění 
funkcí lesa, z toho porostní půdy 2.167,77 ha. Odhadní cena tohoto majetku dle znaleckého 
posudku č. 199-62-08 k datu 1.1.2008, tj. cena obvyklá lesních pozemků a lesních porostů, 
činila celkem 644.346.400,- Kč. 
 
Hlavní činností (neziskovou)  příspěvkové organizace Městské lesy Opava  je odborná 
správa lesního majetku zřizovatele a výkon funkce odborného lesního hospodáře, tedy 
především činnost směřující k zachování lesa, jako obrovského bohatství tvořícího 
nenahraditelnou složku životního prostředí, plnění všech jeho funkcí a nepřetržitou podporu 
trvale udržitelného hospodaření v lese, včetně využití dřevní suroviny, jako nezastupitelného 
obnovitelného zdroje - výsledku dlouholetých přírodních procesů za spoluúčasti člověka, jako 
odborného lesního hospodáře. 
Dále v souladu se zřizovací listinou má právo užívání majetku zřizovatele, neuvedeného 
v příloze zřizovací listiny na základě samostatné   nájemní smlouvy o pronájmu lesních 
pozemků, uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku bez vztahu k této 
zřizovací listině tím, že  zajišťuje ostatní (neziskové) mimoprodukční funkce lesa, 
přidruženou lesní výrobu, opravy a údržbu majetku zřizovatele, který byl svěřen příspěvkové 
organizaci k výkonu hlavní (neziskové) činnosti, myslivost a ostatní činnosti spojené s lesním 
hospodářstvím.  
Příspěvková organizace obhospodařuje lesní majetek plně v souladu se zákonem o lesích, 
s průběžným plněním zákonných závazných i doporučujících ustanovení  a dle Lesního 
hospodářského plánu s platností od 1.1.2008 do 31.12.2017.  
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Přehled stavu zam ěstnanc ů v pracovním pom ěru a mezd 
 
Počet pracovníků k 31.12.2010 
 počty pracovníků 
Průměrný přepočtený stav pracovníků 23 
Z toho :  

Žen  12 
THP  12 
 
Pro odměňování pracovníků je zpracována závazná interní směrnice, která je v souladu 
z platnou legislativou ČR a zřizovací listinou. 
U dělnických profesí je rozhodujícím kriteriem výše platné minimální mzdy (minimální 
mzdový tarif). 
Příspěvkové organizaci je každoročně stanoven, v rámci finančního plánu, závazný ukazatel 
– limit mzdových prostředků celkem, který pro rok 2010 činil 7,1 mil. Kč.  Dle postupu pro 
příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Opava na rok 2010 byl stanoven na 
základě ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy č. usnesení 
2484/69 RM 10, ze dne 26.1.2010.   
Výše stanovený limit mzdových prostředků byl dodržen a celková výše jeho čerpání v roce 
2010 činil 6.798 tis. Kč tj. plnění na 95,75 %. 
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Majetek (aktiva) p říspěvkové organizace v po řizovacích cenách 
 
Podle přílohy č.1 ke  Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Opava, kde je 
vymezení nemovitého majetku, dlouhodobý majetek,  ve vlastnictví zřizovatele, který je 
organizaci předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití na základě Zřizovací 
listiny schválené Zastupitelstvem Statutárního města Opavy dne 15.9.2009 usnesením č. 
418/22 09 ZM. 
Hodnota výše svěřeného majetku činí v pořizovacích cenách 1.452 tis. Kč. 
 
Dlouhodobý majetek zařazený v roce 2010. 
Za sledované období nebyl zařazen žádný dlouhodobý majetek.  
 
Dlouhodobý majetek  vyřazený v roce 2010. 
Za sledované období nebyl vyřazen žádný dlouhodobý majetek.  
 
Odpisový plán dlouhodobého majetku včetně zůstatkové ceny prodaného majetku. 
Odpisy majetku za rok 2010 jsou 1.718.931,- Kč, v souladu s odpisovým plánem schválený 
zřizovatelem. Z výše uvedených účetních odpisů je zároveň tvořen Peněžní Fond 
reprodukce majetku vedený na účtu 416 000 je plně kryt finančními prostředky na běžném 
účtu 241 916, a který slouží pro pořízení nového dlouhodobého majetku respektive pro 
opravy výše uvedeného majetku.  
 
 
Inventarizace majetku. 
Organizace zabezpečuje provedení inventarizace majetku a závazků a   vyhotovení 
závěrečného inventarizačního zápisu včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných 
syntetických a analytických účtů s vyčíslením případných inventarizačních rozdílů, který 
předkládá odboru finančnímu a rozpočtovému v termínech jím stanovených.  
Inventarizací příspěvková organizace ověřuje, zda skutečný stav majetku, pohledávek a 
závazků odpovídá stavu v účetnictví. Za provedení inventarizace majetku, pohledávek a 
závazků, jakož i za její soulad s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění   je zodpovědný ředitel příspěvkové organizace.  
O provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků je vyhotoven  Závěrečný 
inventarizační zápis.  
 
Nájemní smlouva. 
V roce 1995 byla uzavřena nájemní smlouva mezi zřizovatelem  a  právnickou osobou -
příspěvkovou organizací o pronájmu lesních pozemků, na kterých příspěvková organizace 
zajišťuje doplňkovou (hospodářskou) činnost. Zisk z této činnosti je používán v souladu 
s platnou legislativou k úhradě ztráty z hlavní (neziskové) činnosti.   
Nájemní smlouva ze dne 19.12.1995 – pronajímatel pronajímá pozemky, uvedené v příloze, 
která je nedílnou součástí nájemní smlouvy, nájemci za účelem provádění činností, které 
jsou předmětem činnosti nájemce, jako příspěvkové organizace. 
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Hospoda ření organizace – výkaz zisk ů a ztrát, rozpo čet a jeho pln ění 
 

Náklady. 

Účtová t řída - název Obsah ú čtu 
Plán v tis. 

Kč 
Skutečnost 

v tis. K č 
50 - spot řebované 
nákupy 

Spotřeba veškerého nakoupeného materiálu, 
spotřeba energie a spotřeba ostatních dodávek 

  3.901   4.768 

51 – služby 

Opravy a udržování, cestovné, náklady na 
reprezentaci, ostatní služby včetně nájemného 
(z toho upravené nájemné zřizovateli –25 mil. 
Kč bez DPH ) 

33.300 45.651 

52 - osobní náklady 
Mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, 
zákonné sociální náklady (z toho mzdy – 
závazný  ukazatel  - 7.100 tis. Kč) 

   9.935   9.417 

53 - daně a poplatky 
Silniční daň, daň z nemovitostí, poplatky a 
ostatní daně 

       43        34 

54 - ostatní náklady 
Jiné ostatní náklady, pojištění budov, 
mechanizmů, škody zvěří, bankovní 
poplatky 

     327      250 

55 – odpisy 
Odpisy IM, zůstatková cena prodaného IM, 
prodaný materiál, opravné položky 

  1.914   1.914 

555-Tvorba a zú čtování 
rezerv 

Čerpání na pěstební činnost a na opravu 
DHM 

 -8.500  -4.573 

CELKEM  40.920 57.461 
Z toho náklady na hlavní 
činnost 

   1.443   1.421 

 
Podstatné nákladové položky ovliv ňující ú čtové skupiny: 
50 - Plánovaná spotřeba materiálu byla čerpána následovně – spotřeba materiálu 4.668 tis. 
Kč (pěstební činnost – 1.808 tis. Kč, opravy svážnic – 171 tis. Kč, odstraňování povodňových 
škod – 1.438 tis. Kč, ostatní spotřeba MTZ – 1.251 tis. Kč). 
51 - Největší podíl má upravené nájemné na 25.000 tis., služby – 18.873 tis. Kč (pěstební 
činnost – 4.269 tis. Kč, těžební činnost – 11.466 tis. Kč, odvoz dříví 1.300 tis. Kč, 
odstraňování povodňových škod – 864 tis. Kč a ostatní služby – 974 tis. Kč). Opravy a 
udržování – 1.623 tis. Kč. 
52 - Osobní náklady byly čerpány na 94,8 %. 
54 – Jiné ostatní náklady, na plán 327 tis. Kč, byly čerpány především na pojištění budov a 
prostředků.  
55 - Odpisy DM a prodaný materiál, odpovídají schválenému odpisovému plánu.  
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Výnosy: 

Název účtu Obsah ú čtu 
Plán 

v tis. K č 
Skutečnost 

v tis. K č 
Tržby z vlastní výroby Výnosy z prodeje dříví, sazenic apod. 34.800 53.430 

Tržby ze služeb 
Výnosy ze služeb pro pilu,  z pronájmů, příjmy 
z myslivosti a dopravy dřeva 

  1.600   1.520 

Ostatní výnosy 
Aktivace služeb, pokuty, penále, tržby z prodeje 
IM a materiálu, zúčtování opravných položek 

          492 

Úroky Úroky přijaté od peněžních ústavů     520      377 
Dotace Dotace ze státního rozpočtu na vybrané činnosti   4.000   1.500 
Změna stavu d říví a 
nedokon čené výroby 

Zúčtování pohybu dříví na skladech a zásob 
vlastních sazenic 

      926 

C E L K E M  40.920 58.245 
 
Poznámky k výnosovým ú čtům  
Na plánovanou výši tržeb z vlastní výroby 34.800 tis. Kč bylo dosaženo 53.430 tis. Kč. 
Překročení tržeb je dáno především překročením výše plánovaných těžeb v důsledku větrné 
kalamity a nutnosti prodeje dřevní hmoty, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Plnění plánu 
tržeb za služby na 95% odpovídá pořezu na Pile Hrabství. Výše úroků je odrazem výrazného 
poklesu úrokových sazeb. 
Zúčtování rezerv na pěstební činnost je odrazem provedených pěstebních prací. Čerpání 
bylo v souladu s § 9, zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. v platném znění (viz náklady na 
pěstební činnost).  
Dotace jsou popsány samostatně a byly v maximální míře čerpány dle Závazných pravidel 
pro  poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2010 a způsobu 
kontroly jejich využití, v celkové výši 1.500 tis. Kč s tím, že bylo dosaženo maximální výše, 
která byla pro daný rok stanovena. 
Výše zúčtované zákonné rezervy odpovídá poklesu skutečně provedených pěstebních prací. 
Změna stavu dříví a nedokončené výroby (926 tis. Kč) představuje zaúčtování pohybu dřeva 
na skladech a zásob vlastních sazenic (vlastních výrobků). 
Výše daně z příjmu právnických osob byla významně ovlivněna dodaněním zákonné rezervy, 
která byla vytvořena v roce 2007 a další a v roce 2010 musela být z legislativních důvodů 
dodaněna, přestože opravy DM (cesty) nebyly provedeny. Opravy budou prováděny v roce 
2011 z důvodu havarijního stavu.  
  

Tvorba hospodá řského výsledku p řed zdaněním 

Název plán v tis. K č 
skute čnost v tis. 

Kč 
Výnosy 40.920 58.245 
Náklady  40.920 57.461 
Hospodářský výsledek před zdaněním          0          784 
 

Návrh na rozd ělení zisku za rok 2010  
Hospodářský výsledek celkem po zdanění v tis. Kč  94 
Příděl do  fondu rezervního v tis. Kč  94 
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Finance z dotací mimo financí z řizovatele, seznam podaných a úsp ěšných žádostí o 
dotace 
Na základě zákona 250/2000 Sb.,  Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, §28 
– Finanční hospodaření příspěvkových organizací, odst. (6) „Rozpočet zřizovatele 
zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu; jde-li o příspěvkovou 
organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje”.  Městské lesy Opava hospodaří výlučně 
s financemi z dotací z financí zřizovatele, dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích v daném roce, z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  
Od roku 2009 jsou obecné podmínky - bod (11) omezeny následovně: Žadatel vypočte 
požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a 
zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů. Příspěvky se na základě jedné žádosti poskytují, 
pokud jejich celková výše je vyšší než Kč 1.000,- Příspěvky se na základ ě žádostí 
podaných dle t ěchto Zásad poskytují jednomu žadateli v celkovém so učtu do výše 
maximáln ě Kč 1.500.000,-. Tím byly významným způsobem zvýhodněny menší majetky 
(cca do výměry 600 ha), které obdržely dotace v plné výši a to na úkor větších majetků tedy i 
ML Opava. Krácení dotací naší organizaci za takto stanovených  podmínek činilo  pro  
rok 2010  minimáln ě  75%, tedy cca 4,5 mil. K č. 
 

Proplacené p říspěvky v roce 2010: 

Titul název - ú čel příspěvku 
Celkem dotace p řiznané a 

proplacené v roce 2010 
B.b. umělá obnova sadbou 1.208.592 
B.d. zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě    291.400 
B.f. výchova lesních porostů do 40 let               0 
 ochrana lesa preventivní opatření               0 
D.b. vyklizování dříví koněm               0 
D.d. likvidace klestu s ponecháním štěpky               0 
Z ochrana lesa               0 
CELKEM   1.499.992 

 
Plnění podmínek pro poskytování finančních prostředků je běžně kontrolováno Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství. Při 
provedených kontrolách nebyly zjištěny žádné  závady, či nedostatky.  
     
V minulých letech byla snaha za účasti zřizovatele využít i Program rozvoje venkova a 
multifunkční zemědělství na období 2004 - 2006, vypsaný MZeČR za účasti fondů EU, 
nahrazený v  dalších letech obdobným Programem rozvoje venkova na období 2007 - 2013 - 
II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - II.2.3.1 Zlepšování druhové skladby lesních porostů. 
Opatření podporuje udržení a rozvoj biodiverzity lesních porostů posílením zastoupení 
dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky na 
půdu, podpora má charakter sazby na technickou jednotku a poskytne se ve formě 
kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů. Podpora se poskytne 
každoročně po sjednanou dobu 20 let. 
Bylo však konstatováno, že při vývoji lesních porostů z posledních let (živelní příhody: dlouho 
trvající sucho, mokro, poryvy větru) nelze zodpovědně zajistit dlouhodobý nerušený vývoj 
porostu.  
II.2.4 Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů a 
II.2.4.1 Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření 



Toto opatření je určeno na ochranná opatření pro zamezení, resp. zmírnění škod 
způsobených přírodními kalamitami v lesích a požáry. Zaměřuje se na mimořádná opatření 
při kalamitách, rekonstrukci poškozených lesních porostů, obnovu lesa po kalamitních  
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těžbách, provádění preventivních protipovodňových opatření a odstraňování škod 
způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích. Dále se zaměřuje 
na protierozní opatření na lesních půdách a na lesních cestách.    
     
Dotační podmínkou je mimo jiné i  výběrové řízení na množství a provádějící firmu, což nelze 
v požadovaném předstihu ani odhadnout ani zajistit. 
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 
Cílem tohoto podopatření je usměrňování návštěvnosti lesa, eliminace negativního dopadu 
návštěvnosti lesa na lesní prostředí výstavbou vhodných objektů a zařízení a budování 
objektů k zajištění bezpečnosti návštěvníků. Tuto podporu využívá zřizovatel v rámci naučné 
stezky Slavkov. 
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - (Národní dotační program MŽP ČR pro období 
2009 – 2018) - 4.1.2 Podprogram 115 166  
Opatření pro zlepšování druhové, věkové nebo prostorové skladby lesních porostů, včetně 
likvidace invazních druhů, bezpečné ponechání dřevní hmoty v lese, ponechání výstavků 
stanovištně původních dřevin na dožití a následnému přirozenému rozkladu po těžbě v 
lesním porostu, zpracování lesních hospodářských plánů pro nepasečné formy hospodaření 
v národních parcích a jejich ochranných pásmech.  
I zde bylo však konstatováno, že při vývoji lesních porostů z posledních let (živelní příhody: 
dlouho trvající sucho, mokro, poryvy větru) nelze zodpovědně zajistit dlouhodobý nerušený 
vývoj porostu.  
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Další informace pro M ěstské lesy specifické 
 
Historie organizace  
Skřipov – rok 1277, kdy je král český a markrabí moravský Otakar II. daroval listinou 
datovanou v Brně 12. května uvedeného roku městu Opavě, což potom listinou z 1. června 
1288 potvrdil jeho syn opavský vévoda Mikuláš (40 lánů lesa – cca 1281,57 ha) 
Jakubčovice – roku 1523 - město koupí od Jiřího Nedvídka z Jakubčovic, když za ně a za 
další pozemky zaplatilo 370 zlatých, jak vyplývá z kupní smlouvy z 18. prosince 1523 
uzavřené v Opavě - 319,27 ha 
Výškovice - Po roce 1908 pak město ještě přikoupilo 83 ha lesa od sousedního velkostatku 
Výškovice, jehož majitelem byl tehdy baron Pavel Sedlnický z Choltic a Odrovaru – 82,7 ha 
Bleška – roku 1930 - Za pozemkové reformy po první světové válce musel hrabě Lichnovský 
postoupit městu Opavě komplex Blešku. Získaný komplex měl celkovou výměru 372,7735 ha 
a městu byl  přiznán rozhodnutím Pozemkového úřadu, jako náhrada za dvůr v Oticích, který 
město postoupilo zemědělské škole v Opavě. M-  
Slavkov - srpnu roku 1934 koupilo majetek za 600.000Kč město Opava, Karel Weisshuhn – 
126,95 ha 
Po znárodnění lesního majetku v roce 1954 byla část převedena k Lesnímu závodu Bílovec, 
později LZ Vítkov a část k Lesnímu závodu Hradec u Opavy, později LZ Opava. 
Lesní majetek byl zpět vrácen Městu Opava k 1.1.1992. 

 
Plán dle činností a jeho pln ění 
Plán organizace v  jednotlivých činnostech  vychází z platného LHP, zákonů, předpisů a 
nařízení, z těžební taxace a pěstebních projektů, které jsou v maximální míře podřízeny 
skutečným potřebám lesa a snaze o zlepšení jeho stavu, při zachování ostatních funkcí lesa. 
Plánem se naplňují Lesním zákonem stanovená závazná ustanovení LHP. 
Jednotlivé činnosti jsou plánovány a plněny za předpokladu, že nedojde k opakování   
přírodní katastrofy, která postihla lesní majetek v letech  2002 – 2010,  v takovýchto 
případech se plán přizpůsobuje skutečnosti a předkládá zřizovateli ke schválení, jako 
upravený plán hospodaření. Plán obsahuje adekvátní roční úkol stanovený LHP tak, aby byly 
veškeré úkoly naplněny včas a v souladu s Lesním zákonem a byla splněna závazná 
ustanovení LHP, především minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově 
porostů a minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku a 
maximální výše těžeb. 
 

 
Rezerva na p ěstební činnost. 
Tvorba zákonné rezervy na pěstební činnost byla v souladu se schváleným plánem na 
základě rozhodnutí zřizovatele pozastavena s tím, že tyto finanční prostředky byly 
poskytnuty zřizovateli formou zvýšeného pronájmu lesních pozemků, který rozhodl, že  
případné potřebné  finanční prostředky na pěstební činnost v dalších obdobích zajistí formou 
příspěvku.  
Čerpání zákonné  rezervy na pěstební činnost bylo ve výši 4.303 tis.Kč a tím, že její tvorba 
byla řádně tvořena z výnosů  minulých období.  Příspěvková organizace nepožadovala 
žádné mimořádné příspěvky po zřizovateli na zvýšené náklady na pěstební činnost v roce 
2010 a zároveň splnila veškeré závazné ukazatele stanovené zřizovatelem. 
Z výše uvedené skutečnosti a vzhledem k četnosti biotických i abiotických kalamit a z nich 
plynoucího překračování etátu a s tím spojeného nárůstu objemu pěstebních prací, by 



v budoucích letech bylo od vlastníka moudré, zvážit opětovnou tvorbu rezervy na pěstební 
činnost, jako nutnou finanční jistotu na zákonem stanovené pěstební činnosti.  
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Plánovaná a skute čná výše t ěžby: 
druh t ěžby plán v m3 skute čnost v m3 

těžba celkem 25.000 42.486 
těžba výchovná   1.419      459 
těžba nahodilá 23.581 42.027 
těžba mýtní úmyslná          0          0 
 
 
Realizace dodávek. 
Dodávky - fakturace a drobný prodej  byly realizovány v celkové výši (včetně  palivového 
dříví) 39.661,363 m3. 
 
Ve sledovaném roce nedosáhla technologická ztráta předpokládanou výši  vyplývající 
z obecně platných norem a vnitropodnikové směrnice, ale  byl dosažen manipulační přebytek 
ve výši  124  m3. 
 
Průměrné zpen ěžení. 
Skutečně dosažené zpeněžení realizované hmoty organizací v celkové výši 39.661,363 m3 – 
1.337,50 Kč/m3, t.j. o 298,53 Kč/m3 více, jak v roce 2009, vlivem příznivého cenového 
vývoje během celého sledovaného období. Na pilu Hrabství bylo dodáno celkem 10.419,91 
m2 kulatinových výřezů – což z celkového objemu realizované hmoty činí 26,27 %. 
Výše průměrného zpeněžení je ovlivněna strukturou prodávané dřevní hmoty - tedy takové, 
která nemohla být zpracována na pile Hrabství, jak pro svou kvalitu, tak i pro požadované 
množství. Sledované období vykazovalo postupné zvyšování cen. 

  
Pohledávky 
Stav pohledávek k 1.1.2010............................448.479,- Kč 
Stav pohledávek k 31.12.2010........................175.087,- Kč   

  
Účetní stav pohledávek  k 31.12.2010:  

Pohledávka stav k 31.12.2010 v K č 
běžné pohledávky roku 2010 – tuzemské 139.937 
poskytnuté zálohy   35.150 
 
Výše pohledávek je dána velikostí obchodní aktivity organizace, především v prodeji dřeva. 
Pohledávky jsou tvořeny pouze obvyklými běžnými pohledávkami s nepřekročenou dobou 
splatnosti  
 
Drobná lesní výroba. 
Na základě preventivní ochrany před škodami, které jsou v období vánoc způsobovány 
občany a pro efektivní využití některých lesních pozemků je prováděna výroba vánočních 
stromků na plantážích.  
Plantáž vánočních stromků "Bleška a Lán" byla vyřezána a je postupně obnovována 
vypěstovanými sazenicemi jedle a borovice.  



Pro pokrytí potřeby vánočních stromků v okolních obcích bylo vyrobeno a prodáno celkem 
738  ks (smrku - 507  ks, smrku pichlavého 22 ks,  jedle - 41 ks a borovice 168  ks) 
vánočních stromků z plantáží vánočních stromků.  
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Myslivost. 
Plán a pln ění lovu zv ěře od 1.1. do 31.12.2010: 
Sledované období neodpovídá "mysliveckému roku" s jeho plánováním a vyhodnocováním, 
neboť tento se počítá od 1.4.2010 do 31.3.2011. Do plánu lovu se pro statistické výkazy 
započítává i zvěř uhynulá, zde uvádíme pouze skutečný lov a to za období od 1.1. do 
31.12.2010. 
 

Zvěř plán v ks lov v ks  zvěř plán v ks lov v ks 
srnčí celkem  54 24  daňčí celkem  9 2 
vysoká celkem  6 4  černá celkem  52 194 

 
Plán lovu srnčí, daňčí a vysoké zvěře nebyl splněn vlivem  úhynu této zvěře především 
v měsíci květnu, kdy chladné a deštivé počasí způsobilo značný úhyn u mláďat této zvěře a 
nemalé množství zvěře bylo sraženo vozidly na cestách. Překročení lovu zvěře černé je 
v souladu s jejím nekontrolovaným  přemnožením a přesunem této zvěře v zimních měsících 
z polních  do lesních honiteb. Výnosy z provozu myslivosti celkem – 168.621,- Kč 
 
 
Externí kontroly u organizace  
Okresní správa sociálního zabezpečení, březen 2010 – protokol č. 414/10 - výsledek 
kontroly – bez závad  
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 7.4.2010 – kontrola plateb a dodržování ostatních 
povinností - výsledek kontroly – bez závad  
Finanční úřad – 19.4.2010 – zjištění informací o provozu čerpací stanice. 
Státní rostlinolékařská správa Opava, 28.6.2010 – výsledek kontroly – bez závad  
ÚHÚL – PEFC – 12.7. – 14.7.2010 - výsledek kontroly – bez závad  
Magistrát města Opavy – odbor životního prostředí – 13.7.2010 – kontrola žádosti pro 
zajištění kultur dle § 31, odst. 6, lesního zákona – výsledek kontroly – potvrzena 
oprávn ěnost žádosti.  
Průběžný audit organizace –13.7.2010 – období od 1.1. do 30.6.2010, závěr přezkoumání: 
při přezkoumání nebyly zjišt ěny žádné nedostatky a chyby. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 1.7.2010, kontrola žádosti o poskytnutí příspěvku na 
hospodaření v lesích ev.č. 197/12/2010,  výsledek kontroly – bez závad 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů – 27.7.2010 – kontrola uvádění do oběhu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin za období 2007 – 2010 – výsledek kontroly – nebyly 
zjišt ěny žádné závažné nedostatky.  
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava – 15.12.2010 – používání 
biologicky odbouratelných olejů – výsledek kontroly – bez závad. 
Audit příspěvkové organizace za  rok 2010, výrok auditora: bez výhrad. 
 
Výsledky výše uvedených externích kontrol a jejich četnost jsou důkazem,  že management 
příspěvkové organizace plní odpovědně zákonné požadavky při provozování hlavní i 
hospodářské činnosti. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
      -11- 
 
 
Závěr 
Hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Opava bylo v roce 2010 úspěšné jak z 
hlediska ekonomických výsledků, tak z hlediska naturálních ukazatelů stanovených platnou 
legislativou a usnesením Rady Statutárního města Opavy a to i přes pokračující nepříznivé 
povětrnostní vlivy, které postihly celý lesní majetek a zásadním způsobem ovlivňují  
hospodaření organizace.  Zvýšené nároky na finanční náklady pěstební činnosti v dalších 
létech by měly být však plně pokryty vytvořenou rezervou na pěstební činnost v minulých 
obdobích, což bude mít pozitivní vliv na výsledky hospodaření v dalších létech. 
Z hlediska lesního hospodaření byly splněny veškeré stanovené úkoly  lesního 
hospodářského plánu a to i přes vysoký podíl nákladově náročnějších nahodilých těžeb a to 
včetně odstranění drtivé většiny povodňových škod. 
 
Pro hospodářský rok 2011 jsou vytvořeny dobré podmínky k tomu, aby byly splněny všechny 
ekonomické ukazatele, které jsou nezbytným předpokladem pro zvyšování užitné hodnoty 
lesního majetku, které se projevují ve stabilizaci hlavního účelu lesů tak, jak to vyplývá z 
příslušného zákona. Zároveň hospodářská činnost příspěvkové organizace v plné míře 
zajišťuje náklady na hlavní činnost, která je stanovena ve zřizovací listině a mimo státních 
dotací na pěstební činnost neuplatňuje žádné finanční nároky na příspěvky z rozpočtu 
města.  
 
Zároveň byl zpracován Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010, kde 
některé části této Výroční zprávy jsou zpracovány v podrobnějším členění jako např. 
pěstební činnost apod. 
 


