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1 Úvod 

Rok 2021 byl pro hospodaření Městských lesů Opava opět rokem přívětivým. Po příznivém roce 2020 

na srážky byl tento hospodářky rok opět rokem nadprůměrným v množství srážek. Toto mělo zásadní 

vliv na výskyt škůdců v jehličnatých porostech, a tím pádem snížení kůrovcové těžby na minimum. 

Převážnou část těžby tvořila těžba větrná, václavková, v menším množství těžba předmýtní výchovná, 

obnovní a kůrovcová. 

Cena dříví na tuzemském trhu výrazně vzrostla, kdy se nám výrazně zvýšilo i zpeněžení dříví v 

jednotlivých třídách. V roce 2021 jsme již byli nuceni začít ve větší míře s obchodem se dřívím 

listnatým, o které bylo zájem jak na tuzemském, tak i na zahraničním trhu. 

Podařilo se nám pokrýt vlastní požadavky organizace na sazenice lesních dřevin z vlastní produkce, 

kdy se již dlouhodobě držíme trendu pestrosti dřevinné skladby, při zachování jehličnatých dřevin  

z celkového ročního vysázeného množství cca 30 %. Přebytek sazenic se nám podařilo s úspěchem 

prodat ostatním okolním majetkům, které nemají vlastní sazenice. 

V roce 2021 jsme nadále investovali do oprav lesní cestní sítě, oprav majetku a nákupu 2 nových 

služebních vozidel. 

Dalším příjmem v hospodaření organizace byl příjem za poplatkové lovy a prodej zvěřiny, který se 

opět dostal do standartních čísel a nebyl limitován Covidem, jako tomu bylo v letech minulých. 

V roce 2021 byly změněny a vyhlášeny nové dotační tituly. Došlo k navýšení sazeb na jednotlivé 

operace při výsadbě lesa, výchově lesa a dalších. 

Nastavený trend na zvýšení produktivity, tvorby finančních prostředků mimo těžební zdroje se 

opětovně podařilo udržet a došlo k navýšení pěstební rezervy. 

Městské lesy příspěvková organizace hospodařila dle schváleného plánu pro rok 2021. 
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2 Plán hospodaření a jeho plnění v roce 2021 

2.1 Plnění plánu 2021 - náklady 
 
Hodnocení ukazatelů plánu za 1-12 /2021   

 Náklady  
plán v tis. 
Kč plnění v tis. Kč Plnění v % 

  k 1.1.2021 k 31.12.2021   

501 spotřeba materiálu 1300 1036 80 

502 spotřeba energie 90 115 128 

503 spotř. Ost. Dodávek 5 14 286 

508 změna st. Zásob 0 -2288 0  

511 opravy a udržování 1500 655 44 

512 cestovné  75 46 61 

513 náklady na repre. 5 0 0 

518 ostatní služby 6000 5371 90 

518 nájem zřizovateli 40 40 100 

521 mzdové náklady 4200 3667 87 

524 zák.pojištění 1240 1157 93 

527 zák.soc. náklady 80 223 278 

528 jiné soc. nakl. 42 0 0 

531 silniční daň 15 11 75 

532 daň z nemovitosti 10 8 80 

538 jiné poplatky a daně 10 9 90 

542 jiné pokuty a penále 0 1 0 

544 prodaný materiál 5 0 0 

547 manka a škody 10 0 0 

549 ost.náklady z činnosti 150 146 97 

551 odpisy inv. Majetku 1480 1462 98 

553 zůstatková cena DHM 0 0 0 

555 tvorba rezerv  3200 4899 153 

555 proúčtování rezerv -4200 -3210 76 

556 zúčtování opr.položek 0 0 0 

557 odepsané pohledávky 0 0 0 

558 náklady DDHM 50 55 109 

 Celkem 15307 13417 88 

 

2.1.1. Účet 501 spotřeba materiálu – spotřebu materiálu se nám podařilo udržet pod naplánovanými 

náklady, z důvodu stagnující ceny nafty a cena pletiva na stavbu oplocení mírně stoupla z důvodu 

zvýšení ceny železa. 

 

2.1.2 Účet 511 opravy a udržování - v roce 2021 proběhly další investice do oprav majetku v podobě 

nákupu nových kotlů, oprav lesních cest, opravy vozidel, rekonstrukce koupelny v bytových 
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prostorách, oprav na středisku lesních školek, na pile, stavbě nových mysliveckých zařízení a dalších 

nezbytných oprav v běžném provozu. 

Účet 521 mzdové náklady – původní schválené mzdové prostředky dle plánu k 1. 1. 2021 byly 

v objemu 4 200 tis. Kč. Nedočerpání schváleného objemu finančních prostředků bylo z důvodu 

ukončení smlouvy se zaměstnankyní na středisku lesních školek a nemocnosti. Čerpání mzdových 

nákladů činní 87 % objemu mzdových prostředků. 

Celkové skutečné čerpání plánovaných nákladů v roce 2021 činní 88 %, respektive 71 % před 

tvorbou pěstební rezervy. 

2.2 Plnění plánu 2021 – výnosy 

Výnosy plán v tis. Kč plnění v tis. Kč Plnění v % 

  k 1.1.2021 k 31.12.2021   

601 tržby za dříví 8192 7901 97 

 tržby sazenice 670 748 112 

tržby myslivost 270 353 131 

drobná lesní výroba 50 69 138 

602 tržby ze služeb 500 500 100 

služby z myslivosti 250 227 91 

603 tržby z nájmu 550 605 110 

643 tržby z pohledávek 45 47 104 

646  tržby  z prodej. DHM 10 0 0 

648 čerpání fondu 1500 0 0 

649 snížení fondu reprodukce 191 0 0 

649 ostatní výnosy 0 242 0 

662 úroky 49 33 68 

672 dotace 3200 3248 102 

Celkem 15477 13973 90 

 

2.2.1 Účet 601 – výnosy z prodeje dříví se nám podařilo naplnit z 97 %, ostatní dříví jsme neprodali 

z důvodu zvýšení ceny dříví v roce 2022. Tržby za sazenice byly překročeny, 

z důvodů napěstovaní dostatečného kvalitního sadebního materiálu pro vlastní 

potřebu a naplnění poptávky po sazenicích z okolních majetků. Ze sadebního 

materiálu budeme profitovat další 3 roky, kdy jsme věnovali maximální úsilí na 

osazení veškerých produkčních ploch lesních školek. V plnění plánu došlo k 

překročení tržeb z myslivosti, a to z důvodu zvýšení ceny zvěřiny. Zásadní vliv na 

zvýšení ceny mělo otevření restauračních zařízení. Služby z myslivosti nebyly mírně 

naplněny z důvodu zrušení poplatkových lovů zahraničními hosty. 

2.2.2 Účet 602 - na plánu ve službách se největší mírou podílely tržby ze služeb  

2.2.3 Účet 603 - na nepatrném překročení objemu finančních prostředků z nájmu bylo docíleno     

pronájmem dalších prostorů 
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2.2.4 Účet 672 – důležitým aspektem v roce 2021 bylo čerpání krajských dotací na hospodaření 

v lesích. Dalšími dotacemi, které čerpají ML Opava jsou dotace SZIF na 

obhospodařování luk, genofond lesních dřevin. Objem nevyčerpaných dotací činní 

cca 2 230 tis. Kč, které však budou připsány na účet Ml Opava v roce 2022. 

Z plnění plánu je na první pohled zřejmé zvýšení produktivity práce. V roce 2021 došlo ke zvýšení 

ceny dříví a cena dříví se má nadále zvyšovat. Městské lesy Opava neustále hledají možnosti příjmů 

vzhledem k jednotlivým možnostem, potenciálu a kondici majetku.  

Celkové příjmy dle plánu činní 327 % plánovaných výnosů v roce 2021. 

2.3 Hospodářský výsledek 2021 

Tvorba HV 1-12 Plán v tis. Kč Plnění v tis. Kč Plnění v % 

2021 k 1.1.2021 k 31.12.2021   

       

Výnosy 15477 13973 90 

       

Náklady -15307 -13417 88 

       

Celkem 170 556 327 

 

Hospodářský výsledek v lesnické činnosti je ovlivňován nejenom ekonomickými podmínkami, ale 

v neposlední řadě i přírodními podmínkami. Lesnická činnost je souborem mnoha činnosti, jako je 

pěstování lesa, školkařská činnosti, stavební činnost, údržby vodních toků, myslivostí a také 

souborem mimoprodukčních funkcí lesa. Mezi tyto funkce patří rozrůstající se funkce rekreační, 

krajinotvorná a další. Vzhledem k rozmanitosti lesního ekosystému lze jen stěží přesně odhadnout 

ekonomický výnos z majetku. 

HV před tvorbou pěstební rezervy dosáhl hodnoty 5 455 tis Kč. Konečný HV před zdaněním po tvorbě 

pěstební rezervy za rok 2021 dosáhl kladné hodnoty 556 070 Kč. Pěstební rezerva byla vytvořena ve 

výši 4899 tis. Kč. Prostředky převedené do pěstební rezervy se v daném roce účtují jako náklady, až 

následně při čerpání z tohoto fondu se účtují jako výnosy. Tento ekonomický výsledek, vzhledem 

k možnostem lesního majetku, je velmi uspokojivý a prodlužuje dobu, po kterou nebudou muset ML 

Opava žádat svého zřizovatele o finanční příspěvek na hospodaření. 

Po zákonných úpravách HV před zdaněním nebudou ML Opava odvádět daň z příjmu. 
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3 Těžební možnosti 

Rok 2021 byl čtvrtým rokem platnosti LHP. Ve čtvrtém roce platnosti LHP jsme v převážné míře 

zpracovávali těžbu nahodilou kůrovcovou a v největší míře se jednalo o těžby větrnou, soušovou a 

václavkovou. V porostech do 40 let byl kladen důraz na čistotu těchto porostů, včasné zpracování 

vývratů a zlomů a odvoz tohoto atraktivního dříví pro kůrovce z lesa. Tato jarní čistota lesa se nám 

dlouhodobě vyplácí a s příznivým počasím v podobě srážek se nám pro rok 2021 prakticky podařilo 

eliminovat kůrovce. 

3.1 Těžební plán - plnění 

druh těžby plán v m3 1.1.2021 plnění v m3 31.12.2021 

těžba výchovná  200 284 

těžba nahodilá, obnovní 5900 4542 

samovýroba 300 263 

Celkem 6400 5089 

 

Těžba v roce 2021 dosáhla 5089 m3 dříví. Tento objem byl z části naplněn těžbou výchovnou 284 m3, 

dále samovýrobou 263 m3 a výhradně těžbou nahodilou, která zahrnuje zlomy, vývraty a těžbu 

kůrovcovou. Tento druh těžby je nutné přednostně zpracovávat, aby byl dodržen lesní zákon. 

Plánovaná těžba 6400 m3 nebyla naplněna z důvodu eliminace kůrovcové těžby a se zašetřením pro 

rok následující s vizí zvyšování cen dříví na trhu. 

3.2 Těžba nahodilá dle druhu 

druh těžby  množství % podíl 

kůrovcová 62 1 

těžba václavková 368 7 

ostatní (větrná, soušová) 3683 73 

těžba obnovní 429 8 

samovýroba 263 5 

těžba předmýtní výchovná 284 6 

  5089 100 

 

3.3 Expediční sklad 

 

 

průběh množství 

počáteční stav k 1. 1. 2021 791,23 

dodáno na MS 3537,45 

dodáno odběratelům 3850,67 

vlastní spotřeba 205,06 

Konečná zásoba 2021 272,95 
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Expediční sklad nám slouží jako manipulační místo, kde dochází ke druhování na jednotlivé 

sortimenty dle kvality. 

4 Obchodní činnost 

4.1 Prodej dříví 

Celkové tržby za zrealizované dříví v objemu 5601 m3, dosáhly 7893 tis. Kč. 

Hledáním nových odbytových možností, přenastavením sortimentace dříví dle poptávky odběratelů a 

zvýšením ceny dříví cca v Ø o 200 - 350 Kč/m3 se nám podařilo zvýšit zpeněžení dříví o cca 300 Kč/m3 

oproti roku 2020. Pilařská kulatina byla obchodována v objemu 1789 m3 za průměrnou cenu 2102 

Kč/m3.  

4.1.1 Tabulka prodeje dle jednotlivých sortimentů 

sortiment  m3 objem  Kč prům .cena /m3 

101 surové kmeny -19 1079 753800 698 

111 pilařská kulatina 1789 3761365 2102 

161 vláknina jehličnatá 392 409632 1044 

161 vláknina se železem 11 315 28 

112 pilařská kulatina borovice 76 108476 1422 

113 pilařská kulatina modřín 27 54672 1855 

181 palivo jehličnaté 398 337136 847 

211 kulatina Buk 320 609755 1905 

212 kulatina Dub 58 395056 6811 

214 kulatina Jasan 1 1980 1980 

229 kulatina Topol 221 246099 1114 

281 palivo listnaté 785 1102771 1404 

289- zbytky po manipulaci 31 23552 760 

samovýroba 263 62905 239 

281 - biomasa 150 25650 171 

Celkem 5601 7893164 1409 

 

4.1.2 Průměrné zpeněžení dříví 

V roce 2021 bylo dosaženo průměrné zpeněžení realizovaného dříví včetně samovýroby 1469 Kč/m3. 

Průměrná cena nám stoupla z důvodů zvyšujících se cen dřiví na trhu, kdy zpeněžení v roce 2020 

dosáhlo 1100Kč/m3. Průměrné zpeněžení za rok 2021 smrkové pilařské kulatiny dosáhlo 2102 Kč/m3, 

palivové dříví jehličnaté 847Kč/m3, palivo listnaté měkké a tvrdé 1404 Kč/m3. Zvláštním případem 

prodeje palivového dříví je samovýroba. Jedná se většinou o dříví z porostů do 20 let věku, kde 

samotné náklady na výrobu 1 m3 převyšují jeho realizační cenu i v tomto segmentu byla průměrná 

cena 239 Kč/m3 bez vynaložených nákladů. Z tabulky je již patrné, že v roce 2021 jsme začali již ve 

větší míře obchodovat i s dřívím listnatým jako je Dub, Buk, Jasan. Při srovnání s rokem 2020 nám 

zpeněžení dříví stouplo o 300 Kč/m3. 
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Nezanedbatelná absence dříví vyšších dimenzí, vzhledem ke stávajícímu stavu lesních porostů, 

zásadně promlouvá do celkového zpeněžení dříví. 

4.2 Prodej sazenic lesních dřevin a vánočních stromků 

Prodejem sazenic lesních dřevin z produkce lesní školky v roce 2021 vydělaly ML Opava 748 tisíc. 

Z množství zalesněných sazenic činilo 100 % z vlastní produkce.  S prodejem sazenic počítají Ml Opava 

i v budoucnu. Při pěstování v lesních školkách je kladen důraz na kvalitní sazenici pro vlastní spotřebu 

a prodej. Prodejem sazenic se opětovně počítá jako s náhradním zdrojem financí s ohledem na 

omezené těžební možnosti, kdy nám v dalších letech bude klesat zalesnění. V tomto ideálním případě 

můžeme zpeněžit větší množství sazenic. Zásadním pro takové rozhodnutí je maximální možné využití 

produkční plochy lesních školek a další technické vybavení zabezpečující provoz lesních školek. 

Prodej lesních stromků proběhl opět na dvou obvyklých místech Opava a Hrabství Pila. Prodejem 

vánočních stromků vypěstovaných na plantážích bylo dosaženo tržby 69 tisíc Kč. Tento prodej ve 

velké míře eliminuje krádeže vánočních stromků z lesních porostů a v mnoha směrech dělá pozitivní 

dojem o ML Opava. 

4.3 Tržby z nájmu 

Efektivním využitím dalších prázdných bytových či jiných prostor, pronájmem dalších pozemků a 

zvýšením nájmů došlo k mírnému navýšení prostředků na objem 605 tis. Kč. 

4.4 Ostatní tržby 

Mezi ostatní tržby patřily: 643 výnosy z pohledávek 46 tisíc. Kč, 662 úroky 33 tis. Kč. 

4.5 Myslivost plán-plnění 

Sledované období roku 2021 neodpovídá „mysliveckému roku”, který se plánuje od 1. 4. 2021 do 31. 

3. 2022. Myslivost jako přidružená činnost má velký význam pro vlastníka lesa ke kontrole a udržení 

stavu zvěře na takových počtech, které způsobují škody na lesních porostech v minimální míře. 

Každoroční plán je schválen držitelem honitby Statutárním městem Opava. 

4.5.1 Plán odlovu na období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 

druh zvěře tech.j. plán plnění % plnění 

jelení ks 28 28 100 

dančí ks 10 10 100 

srnčí ks 57 57 100 

prase divoké ks 154 201 130 

Celkem ks 249 296 118 

 

Plán odlovu zvěře byl plánován na stavy, které je možné s úspěchem odlovit, tak aby se stavy zvěře 

pohybovaly mezi minimálním a normovaným stavem. Během roku se v honitbě ML Opava 

vyskytovala zvěř jelení, dančí, srnčí a hlavně zvěř černá. U všech druhů zvěře se podařilo plán splnit i 

přestřílet. Při dodržování zákonných a etických zásad lovu se postupně daří početní stavy zvěře 
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nadále snižovat. Což je i našim cílem v letech dalších. Je nutné si uvědomit, že v honitbě hospodaříme 

se zvěří, která se volně pohybuje, z honitby odchází a do honitby také přichází. 

 

4.5.2 Výnosy z myslivosti 

Výnosy z myslivosti za rok 2021 dosáhly za prodej zvěřiny 353 tis. Kč a za služby v myslivosti 227 tis. 

Kč, a to především za individuální a společné poplatkové lovy. Proti tomu náklady tvořily objem 155 

tis Kč. Dalším výnosem jsou náhrady tykající se myslivosti 89 tis. Kč. Čistý zisk z myslivosti v roce 2021 

činil 514 tis. Kč.  Z těchto čísel jde vidět, že výnosy z myslivosti vytváří uspokojivý přínos do rozpočtu 

Ml Opava. V tomto trendu chceme nadále pokračovat a stavy zvěře udržet mezi stavem normovaným 

a minimálním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

5 Pěstební činnost 

Z pohledu financí je pěstební činnost výhradně nákladovou činností, která je nutná pro zákonné 

obhospodařování lesa. Tyto náklady jsou spojeny se zákonnými lhůtami na zalesnění a zajištění 

kultur. 

5.1 Pěstební plán – plnění 

výkon tech.j plán plnění % podíl 

první zalesnění ha 5,63 5,97 106 

zalesňování opakované ha 2,88 5,66 196 

přirozená obnova ha                              2,57 4,78 186 

celkem zalesnění ha 11,08 16,41 148 

prořezávky  ha 60 77,1 128,5 

probírky ha 40 41,54 104 

oplocení km 5,61 4,69 83,6 

 

Celkové plánované první zalesnění 5,63 ha bylo mírně překročeno. Zalesnění opakované, bylo 

překročeno z důvodu ukončení možnosti čerpání dotací, tudíž to znamenalo poslední období, kdy 

bylo možné na opakovanou sadbu čerpat dotaci, z tohoto důvodu nám výše opakované sadby 

stoupla. Ve výkonu prořezávek se udělalo plánované množství přes 60 ha dle plánu v porostech do 20 

let věku s naléhavostí 1. Probírky se výhradně přesunuly do porostu s věkem již od 35 let z důvodu 

dotací a dle potřeby porostu. Ve výkonu oplocení udělaly ML Opava dle potřeby 4,69 km. 

5.1.1 Výpis z lesní hospodářské evidence v použitém sadebním materiálu 

dřevina, druh množství v Ks 

SM smrk 6 600 

JD jedle 6 650 

MD modřín 3 200 

BO borovice 0 

DG douglaska 7100 

celkem jehličnaté 23 550 

BK buk 36 750 

DB dub 9 300 

JV javor 0 

OL olše 6000 

celkem listnaté 52 050 

Celkem sazenice 75 600 

 

V zalesňování byly opět upřednostňovány MZD (meliorační a zpevňující dřeviny) z důvodů dotací. 

S jehličnatými dřevinami jako jsou smrk, borovice, jedle, douglaska a modřín počítáme i v letech 

následujících cca se 30 % z každoročního zalesněného množství. 
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5.1.2 Dotace 

V roce 2021 čerpaly Městské lesy Opava hlavně dotace na hospodaření v lesích pod hlavičkou 

Moravskoslezského kraje (státní dotace) a to v maximální možné míře, která činila 3 248 tis. Kč. 

Největší množství z tohoto objemu 3248 tis. Kč tvořila dotace za ušlý zisk z prodeje dřevní hmoty 

kůrovec 787 tis. Kč. Další dotace byly čerpány ze SZIFU na louky v množství 37 tis. Kč, na genofond 

lesních dřevin 79 tis. Kč, zachování porostního typu 100 tis. Kč. 

Další objem dotací z MZČR (MSK) jsme čerpali na hospodaření v lesích. Tento objem dotací vytváří 

dotace na koně, obnovu porostu, výchovu lesních porostů a další v hodnotě v množství 2 245 tis. Kč 

Další objem dotací cca v hodnotě cca 2 230 tis. Kč budou připsány až v roce 2022. 

 

5.2 Pěstební rezerva 

Tyto vázané prostředky na speciálním účtu jsou tvořeny ze zisku před zdaněním organizace ML Opava 

a jsou členěny pouze na hrazení prací a materiálu v pěstební činnosti. Tato rezerva se vytváříme 

právě pro kalamitní stavy, kdy finanční prostředky nabyté z důvodu zvýšených těžeb sanují posléze 

pěstební náklady v dalších letech, kdy finance z těžeb nevystačují tyto náklady pokrývat. Zůstatek 

zákonné pěstební rezervy k 1. 1. 2021 byl 17 359 969 Kč. Čerpání zákonné rezervy v roce 2021 

dosáhlo výše 3 210 tis. Kč z plánovaných 4 200 tis. Kč. Díky výnosům z hospodaření se podařilo 

vytvořit v roce 2021 rezervu ve výši 4899 tis. Kč. 

Zůstatek zákonné pěstební rezervy k 1. 1. 2022 je 19 049 757 Kč. Pěstební rezerva je jedním 

z hlavních pilířů v hospodaření pro takto postižené lesní majetky, jako jsou ML Opava. Pěstební 

rezervu v roce 2021 se nám opět podařilo navýšit i přes investice do majetku a obměnu vozidel. 
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6 Externí kontroly organizace 

 Každým rokem probíhá u organizace Ml Opava několik kontrol souvisejících s její činností a s řádným 

průběhem hospodaření. 

Kontroly státních a územně správních celků 

1. 25. 6. 2021 Státní veterinární správa 

Předmět: Kontrola uživatele honitby 

Závěr: Bez závad  

2. 28.6.2021 OSSZ Opava 

Předmět: Plnění povinností v oblasti pojistného, nemocenského a důchodového pojištění 

Závěr: Bez závad 

3. 22.7.2021 Krajský úřad Moravskoslezský kraj 

Předmět: Splnění předmětu dotace o poskytování finančních Prostředků na hospodaření 

v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 

Závěr: Bez závad – dotace připsána v plné výši 

4. 13.8.2021 Ústřední kontrolní a zkušební ustav zemědělský Brno 

Název projektu: Dozor nad dodržováním povinností profesionálních provozovatelů o 

rostlinolékařské péči 

Závěr: Nebyly shledány nedostatky 

5. 29.9.2021 Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Předmět: Splnění předmětu dotace o poskytování finančních prostředků na hospodaření 

v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 

Závěr: Bez závad – dotace připsána v plné výši 

6. 22. 11. 2021 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Předmět: Kontrola provozního řádu střelnice Bravinné, kontrola vlivu na bezpečnost provozu 

střelnice 

Závěr: Nebyly shledány nedostatky 

 

7. 15. 12. 2021 Státní veterinární správa 

Předmět: Kontrola uživatele honitby v souladu s víceletým plánem kontrol a plnění MVO 

AMP 

Závěr: Bez závad 

8. 16.12.2021 Státní veterinární správa 

Předmět: Kontrola zařízení pro uchovávání těl zvěřiny 

Závěr: Bez závad 
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7 Personální obsazení 

7.1 Personální struktura 

 Po předchozích personálních změnách na lesních střediscích je momentálně stav u Ml Opava na 9 

zaměstnancích. 

 

pracovníci dle kategorií stav k 1.1.2021 stav k 31.12.2021 

THP pracovníci 5 5 

dělníci 4 4 

Celkem 9 9 

 

Limit mzdových prostředků pro rok 2021 byl stanoven na částce 4 200 tis. Kč. Skutečné čerpání 

mzdových prostředků bylo v objemu 3 667 tis. Kč. 

Stálí zaměstnanci zůstali jen na úseku zabezpečujícím provoz služeb a střediska lesní školky. Kromě 

prvořadého úkolu v činnosti lesního školkařství se tito zaměstnanci podílí na údržbě nemovitého 

majetku a provádějí služby pro cizí subjekty. Ostatní hospodářské úkoly jsou vzhledem k sezonnosti 

prací vykonávány živnostníky (OSVČ) a pracovníky na dohodu o provedení práce. 
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8 Závěr 

Hospodaření organizace Ml Opava bylo v roce 2021 poměrně úspěšné s hospodářským výsledkem 

556 tis. Kč. před zdaněním. Organizace Městské lesy Opava příspěvková organizace opětovně zůstala 

v černých číslech, pokryla odpisy 1462 tis. Kč a vytvořila prostředky na rezervě v objemu 4 899 tis. Kč. 

Počáteční stav zákonné rezervy k 1. 1. 2021 byl 17 359 969 Kč a konečný stav 19 049 757 k 31. 12. 

2021. Pěstební rezervu se nám podařilo opět zvýšit i přes vyšší investice do majetku, obměnu 

vozového parku v podobě nákupu dvou firemních vozidel a dalších. 

Externí kontroly dopadly bez závad a stanovené úkoly byly beze zbytku splněny. V případě požadavků 

podrobnějších informací k jednotlivým bodům jsme připraveni tyto zodpovědět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


