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Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

METODICKÝ POSTUP VYČÍSLENIA DOPADOV UPLATNENIA OSOBITNÉHO 
REŽIMU HOSPODÁRENIA

Podľa Rámcovej dohody uzatvorenej medzi MPRV SR a NLC 
č. 162/2015-700/MPRV SR, 26/2015/S/370-TPPRV, čiastkovej zmluvy o dielo 
č. 255/2015-700/MPRV SR, 51/2015/S/370-TPPRV, článok 2, bod 2.3, písm. f.

Prezentované výsledky projektu:



Osobitný režim hospodárenia

• Významne mení spôsob hospodárenia v lesoch 
oproti bežnému hospodáreniu podľa PSL a 
modelov hospodárenia

• Vypracúva ho právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ktorá má živnostenské oprávnenie na 
vyhotovovanie PSL, alebo odborne spôsobilá 
osoba organizácie ochrany prírody

• Je podmienkou pre vyhlásenie kategórie lesov 
osobitného určenia

§



Cena osobitného režimu hospodárenia

• Ak návrh na vyhlásenie lesov osobitného 
určenia predkladá iná osoba ako vlastník lesa, 
musí tento obsahovať aj:

 súhlas vlastníka 

 dohodu o určení výšky a spôsobe 
poskytnutia náhrady za obmedzenie 
vlastníckych práv 

• návrh dohody predkladá vlastníkovi alebo 
správcovi ten, na koho žiadosť alebo návrh 
dochádza k obmedzeniu vlastníckych práv



Obsah príspevku

1. Návrh metodického konceptu vyčíslenia 
ekonomických dopadov osobitného 
režimu

2. Výsledky pilotného overenia konceptu na 
modelovom území



1.
Návrh metodického konceptu 

vyčíslenia ekonomických dopadov 
osobitného režimu



Princíp ekonomického hodnotenia

Metóda čistej súčasnej hodnoty (net present value – NPV) 
navrhnutá Faustmanom (1849). 

𝑁𝑃𝑉 = 

𝑡=0

𝑇

 𝑁𝐶𝐹𝑡 1 + 𝑖
𝑡

NPV predstavuje sumu všetkých čistých finančných tokov 
(net cash flows – NCF) za jednu rubnú dobu (T), 
diskontovanú úrokovou mierou (interest rate – i) k začiatku 
rubnej doby



Vyčíslenie ujmy: výška kompenzácie

Vyjadrenie ekonomického rozdielu (DIF) medzi dvomi 
alternatívami hospodárenia v lese (BM - bežným manažmentom a 
AM alternatívnym manažmentom) je možné jednoducho ako 
rozdiel NPV porovnávaných alternatív, pri zohľadnení hodnoty 
ostávajúceho porastu (VAL):

𝐷𝐼𝐹𝑁𝑃𝑉 =  𝑁𝐶𝐹𝐵𝑀 − 𝑁𝐶𝐹𝐴𝑀 1 + 𝑖 𝑡 +  𝑉𝐴𝐿𝐵𝑀 − 𝑉𝐴𝐿𝐴𝑀 1 + 𝑖 𝑡

Z rozdielu NPV sa dá vypočítať pre dané obdobie kontraktu (T) 
východisková anuitná platba (ANN) na hektár a rok:

𝐴𝑁𝑁 𝑇 = 𝐷𝐼𝐹𝑁𝑃𝑉 𝑇 . 𝑖
(1 + 𝑖)𝑇

(1 + 𝑖)𝑇−1
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Bežný rok hodnoteného obdobia (t)

Rozloženie diskontovaných ročných platieb ANN(t)

T = 100 rokov

T = 50 rokov

T= 30 rokov

T = 10 rokov

DIFNPV(T) = 1000 EUR/ha
Úroková miera i = 2%

𝐴𝑁𝑁 𝑡 =
𝐴𝑁𝑁(𝑇)

(1 + 𝑖)𝑡



Východiská navrhnutej metodiky

 Zadefinovanie bežného hospodárenia v lesoch:  predpis PSL, 
vychádzajúci z modelov hospodárenia schválených orgánom 
štátnej správy lesného hospodárstva 

 Zadefinovanie osobitného režimu hospodárenia v lesoch: 
hospodárenie podstatne odlišné od predpisu PSL, 
zadefinované odchýlkami od platných modelov hospodárenia

 Zadefinovanie dĺžky časového úseku hodnotenia: nie je 
stanovená zákonom, metodický postup počíta s rôznou 
dĺžkou kontraktu (overovacia dĺžka bola 50 rokov)

 Zadefinovanie výšky úrokovej miery: bola navrhnutá na 
úrovni 2% podľa zaužívaného štandardu pre región Európy.



Spôsob vyčíslenia budúcich finančných tokov

 Pracuje s údajmi PSL

 Simuluje:
− Produkčné podmienky
− Rast stromov
− Kompetíciu
− Mortalitu
− Ťažbové zásahy
− Náklady a výnosy ťažby

 Nesimuluje:

− Pestovné náklady

A) Simulátor biodynamiky lesa:



 Odvodené na báze optimalizovaných technológií pre 
dosiahnutie fázových výrobkov (Remiš a kol. 1988), 
upravené a aktualizované (Kovalčík, Kulla 2015)

• M1: Náklady založenia mladého lesného porastu:
− Diferencované podľa HSLT a hospodárskeho spôsobu
− Simulujú náklady čistenia po ťažbe, prípravy pôdy, zaleňovania, 

vyžínania a ochrany proti zveri do veku zabezpečenia

• M2: Náklady výchovy mladého lesného porastu:
− Diferencované podľa HS a typu porastu
− Simulujú náklady na plecie ruby, prerezávky a prečistky do veku 

prvej prebierky

B) Modely nákladov pestovných činností:



Vyvinuté pomocné moduly

 Tabuľkové prílohy:
− Vek prvej prebierky diferencovaný podľa HSLT a dreviny
− Priemerné zakmenenie diferencované podľa HSLT, dreviny a veku
− Náklady zakladania lesa (M1)
− Náklady výchovy (M2)

 Modul na korekciu bonity:
− Programový doplnok MS Excel  (solver)
− Koriguje ekologickou bonitáciou vygenerované produkčné parametre v 

SIBYLE podľa bonity drevín v PSL

 Simulačná schéma porastu:
− Šablóna MS Excel pre priestorový a časový plán hospodárskych 

opatrení na úrovni porastu

 Ekonomický výpočtový modul:
− Počíta ekonomické parametre (NPV, kompenzačné platby) na úrovni 

porastu a následne skupiny porastov



Simulačná schéma porastu
obnovné jednotky x simulačné periódy

Rok Čas (t) 
Vek 

dospelý 
Vek 

mladý 
Obnovná jednotka  

A 
Obnovná jednotka    

B 
Obnovná jednotka    

C 

2015 5 80  NŤ NŤ NŤ 

2020 10 85  ½ OŤ podľa PSL prebierka+NŤ prebierka+NŤ 

2025 15 90 0 NŤ založenie NŤ NŤ 

2030 20 95 5 dorub  OŤ ½  zásoby na OJ prebierka+NŤ 

2035 25 100 10 prečistky NŤ založenie NŤ 

2040 30 105 15 
 

dorub  OŤ ½  zásoby na OJ 

2045 35 110 20 
 

prečistky NŤ založenie 

2050 40 115 25 
  

dorub  

2055 45  30 
  

prečistky 

2060 50  35 
  

 

2065 55  40 prebierka+NŤ   

2070 60  45 NŤ   

2075 65  50 prebierka+NŤ prebierka+NŤ  

2080 70  55 NŤ NŤ  

2085 75  50 prebierka+NŤ prebierka+NŤ prebierka+NŤ 

2090 80  55 NŤ NŤ NŤ 

2095 85  60 prebierka+NŤ prebierka+NŤ prebierka+NŤ 

2100 90  65 NŤ NŤ NŤ 

2105 95  70 prebierka+NŤ prebierka+NŤ prebierka+NŤ 

2110 100  75 NŤ NŤ NŤ 

 



2.
Výsledky overenia navrhnutého 
konceptu na modelovom území



VDO Kysuce

Les osobitného určenia
(67 ha)

Bežné hospodárenie: 
• maloplošný podrastový HSp
• maloplošný holorubný HSp
Osobitný režim: 
• prebudova na prírode blízky 

les

Rezervácia Veľký Polom
(47 ha)

Bežné hospodárenie: 
• maloplošný podrastový HSp

Osobitný režim: 
• bezzásahový režim
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Závery

1. Výsledky vyčíslenia dopadov osobitného režimu závisia od 
dĺžky hodnoteného obdobia (doby kontraktu) 

2. Pre objektívne vyčíslenie rozdielu v NPV je potrebné dlhšie 
obdobie kontraktu (ideálne celá rubná doba bežného 
hospodárenia)

3. Pre kratšie obdobia kontraktu (do 50 rokov) prichádza do 
úvahy použitie zjednodušeného vyčíslenie rozdielu v NPV 
len pre existujúci porast (so zanedbaním následných 
porastov) 



Ďakujeme za pozornosť


