
 

 „Výstup č. 7: Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov (KC)  

Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov (KC) sa určuje na základe údajov 

informačného systému lesného hospodárstva o vývoji priemerného tuzemského speňaženia 

surového dreva v lesnom hospodárstve a údajov o celkových nákladoch lesného hospodárstva 

za kalendárny rok predchádzajúci roku, za ktorý sa nájomné vypočítava. KC sa vypočíta ako 

vážený aritmetický priemer zverejnených hodnôt koeficientov vývoja priemerných cien 

a nákladov pre ihličnaté dreviny (KCihl) a pre listnaté dreviny (KClis), kde váhou je zastúpenie 

ihličnatých drevín (%ihl) a listnatých drevín (%lis) v lesnom poraste: 

 

𝐾𝐶 =
𝐾𝐶𝑖ℎ𝑙

×%𝑖ℎ𝑙+𝐾𝐶𝑙𝑖𝑠
×%𝑙𝑖𝑠

100
 . 

 

Koeficienty KCihl a KClis sa zverejňujú prostredníctvom informačného systému lesného 

hospodárstva a určia sa ako rozdiel koeficientu vývoja priemerného speňaženia ihličnatého 

surového dreva alebo listnatého surového dreva a koeficientu celkových nákladov lesného 

hospodárstva pri zohľadnení pomeru nákladov na úrovni 90 % dosiahnutých výnosov lesného 

hospodárstva a ziskovosti hospodárenia 10 % z celkového obratu: 

 

𝐾𝐶𝑖ℎ𝑙
=

1+[𝐾𝑃𝑆𝐷𝑖ℎ𝑙
−(𝐾𝐶𝑁×0,9)] 

1,1
 , 

𝐾𝐶𝑙𝑖𝑠
=

1+[𝐾𝑃𝑆𝐷𝑙𝑖𝑠
−(𝐾𝐶𝑁×0,9)] 

1,1
 , 

kde je 

KPSDihl koeficient vývoja priemerného tuzemského speňaženia ihličnatého surového 

dreva, 

KPSDlis koeficient vývoja priemerného tuzemského speňaženia listnatého surového 

dreva, 

KCN koeficient celkových nákladov lesného hospodárstva,   

0,9  korekčný faktor nákladov, 

1,1  korekčný faktor zisku. 

 

Koeficienty vývoja priemerného tuzemského speňaženia surového dreva 

 

Koeficienty vývoja priemerného speňaženia surového dreva KPSDihl a KPSDlis sa určia 

podielom aktuálnej hodnoty tuzemského priemerného speňaženia ihličnatého dreva alebo 

tuzemského priemerného speňaženia listnatého dreva za kalendárny rok k priemeru tejto 

hodnoty za roky 2014, 2015 a 2016, ktorá je 

a) 50,6 eur/m3 ihličnatého dreva, 

b) 42,2 eur/m3 listnatého dreva: 

 

𝐾𝑃𝑆𝐷𝑖ℎ𝑙
=

ú𝑑𝑎𝑗 𝑧𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑á𝑟𝑛𝑦 𝑟𝑜𝑘 

50,6
 , 

 

𝐾𝑃𝑆𝐷𝑙𝑖𝑠
=

ú𝑑𝑎𝑗 𝑧𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑á𝑟𝑛𝑦 𝑟𝑜𝑘

42,2
 . 

 

Koeficient celkových nákladov lesného hospodárstva KCN 

 

𝐾𝐶𝑁 =
ú𝑑𝑎𝑗 𝑧𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑á𝑟𝑛𝑦 𝑟𝑜𝑘

463,83
 

Koeficient celkových nákladov lesného hospodárstva KCN sa určí podielom aktuálnej 

hodnoty celkových nákladov obhospodarovateľov lesa v Slovenskej republike za kalendárny 

rok k priemeru tejto hodnoty za roky 2014, 2015 a 2016, ktorá je 463,83 miliónov eur.“. 
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