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I.
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážení akcionáři,
předkládáme Vám v souladu se zákonem o účetnictví výroční zprávu představenstva
akciové společnosti Pradědský lesní závod. Na následujících stránkách najdete ve
stručnosti roční účetní závěrku a další informace o:
- minuloročním vývoji účetní jednotky;
- skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne;
- předpokládaném budoucím vývoji;
- výroku auditora k účetní závěrce za účetní období;
- pořizování vlastních akcií, obchodních podílů a akcií, zatímních listů.
Hlavním úkolem pro vedení společnosti vyplývajícím z koncepce podnikatelské činnosti
v roce 2021 byla realizace lesnických zakázek na Lesních správách Jeseník a Janovice,
dále pak na lesních majetcích obcí Vrbna pod Pradědem, Starého Města a Světlé Hory.
Příznivě vysoutěžené nákupní ceny v zakázkách pro státní podnik Lesy České republiky
a oživení cen sortimentů surového dříví vedlo k příznivým ekonomickým výsledkům
společnosti.
Klimatický průběh uplynulého roku byl jednou z příčin konce kůrovcové kalamity a s tím
spojený menší objem těženého dříví oproti roku 2020. Tento trend bude s velkou
pravděpodobností pokračovat i v roce 2022.
Cílem vedení společnosti je udržet ekonomickou prosperitu a v roce 2022 usilovat o
získání nových zakázek v lesnické činnosti.

Ing. Miloslav Komárek, Ph.D.
předseda představenstva
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II.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Obchodní jméno: Pradědský lesní závod, a. s.
Sídlo:

Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Založení:

Obchodní společnost vznikla splynutím, kdy na ni přešlo jmění
zanikajících obchodních společností Pradědská lesní a. s. se sídlem
Vrbno pod Pradědem, Nádražní č. p. 599, PSČ 793 26, IČ: 607
92 116 a Pradědský lesní závod, a. s. se sídlem Vrbno pod
Pradědem, Nádražní č. p. 599, PSČ 793 26, IČ: 471 51 218, a to na
základě projektu fúze splynutím ze dne 30.6.2013

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 10561

Identifikační číslo organizace: 025 98 183
Daňové identifikační číslo: CZ02598183
Stanovy:

Platné stanovy schváleny valnou hromadou dne 9. 12. 2014

Předmět podnikání:
- Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí, - ostatní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
nejvýše 9 osob včetně řidiče
-

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti:
- Myslivost podle ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
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III.
SCHÉMA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

VALNÁ HROMADA

DOZORČÍ RADA

PŘEDSTAVENSTVO

ÚSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI

STŘEDISKO
LESNÍ VÝROBY

STŘEDISKO
LESNÍ ŠKOLKY

STŘEDISKO
OBCHODU A DOPRAVY
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IV.
SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA
Předseda představenstva:

Ing. Miloslav KOMÁREK, Ph.D.
Mnichov 363, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Člen představenstva:

Vladislav HERMAN
č.p. 342, 793 23 Karlovice

Člen představenstva:

Ing. Michal KROUPA
Na Bělidle 652, 793 26 Vrbno pod Pradědem

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY
Předseda dozorčí rady:

MUDr. Jan STEJSKAL
Albrechtická 2329/98
Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov

Člen dozorčí rady:

Ing. Jaroslav MARTÍNEK
Železná 174, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Člen dozorčí rady:

Ing. Václav HOCHMAN
Karlovice č.p. 283, 793 23 Karlovice
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V.
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
V ROCE 2021
A STAVU JEJÍHO MAJETKU
Pradědský lesní závod, a. s. je obchodní společností s hlavním předmětem podnikání
zaměřeném na lesní hospodářství. Sídlem a výrobními kapacitami je společnost
situována ve Vrbně pod Pradědem a okolí.
Hlavními lesnickými činnostmi prováděnými v roce 2021 byly činnosti spočívající
v těžbě, nákupu vytěženého dříví a služeb harvestorovou technologií, dopravě a
manipulaci dříví.
Současně s uvedenými výkony těžební činnosti jsou společností prováděny služby
související s obnovou, pěstováním a ochranou lesa. Jsou to především práce při
zakládání nových lesních porostů (zalesňování), úklidu klestu, ochraně mladých lesních
porostů proti buřeni a lesní zvěři, stavbě a údržbě oplocenek, ochraně lesa proti zvěři a
hmyzím škůdcům a provádění výchovných zásahů (prořezávky), zpřístupněním porostů
a výchovnou těžbou v porostech do 40 let věku.
Uvedené lesnické činnosti, nákup a prodej dříví, doprava dříví, výroba a prodej
štípaného jehličnatého a listnatého palivového dříví tvoří hlavní částí obratu společnosti.
Společnost je dále provozovatelem služeb nabízených obyvatelstvu a podnikatelským
subjektům. Nabízí služby pneuservisu v osobní i nákladní dopravě, zimní údržbu
komunikací, těžbu osamoceně stojících stromů kolem komunikací nebo v zástavbě obcí
a ubytovací služby v horské vile Heda v místní části Vidly.
Zajištění smluvní zakázky společnosti na rok 2021.
Společnost v roce 2021 pokračovala ve vysoutěžených komplexních lesnických
zakázkách na období 2019 až 2021 na LS Jeseník. Jednalo se o 5 SÚJ – Karlovice
sever, Karlovice, Suchá Rudná, Ludvíkov a Bílá Voda (do roku 2022).
Nyní k plnění hlavních podnikatelských činností.
Lesnické činnosti
V roce 2021 bylo společností vytěženo celkem 62.499 m3 dříví.
Dle projektů pěstebních činností a zadávacích listů byly obchodním partnerům předány
provedené práce ve výši 71.249 tis. Kč.
V těžební činnosti byly realizovány tržby z prodeje služeb ve výši 14.651 tis. Kč.
Obchodní činnost
Tržby z prodeje výrobků společnosti v roce 2021 byly tvořeny především prodejem
dříví, štípaného paliva a prodejem sazenic lesních dřevin.
Z prodeje výrobků společnosti bylo realizováno celkem 79.486 tis. Kč tržeb.
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Přehled tržeb z prodeje výrobků a. s. v tis. Kč:
Výrobek a. s.
rok 2020
Dříví
101 103
Štípané palivo
1 318
Sazenice mimo LČR
118
Drobná lesní výroba
30
Ostatní výroba
32
CELKEM
102 601

rok 2021
77 257
1 869
298
34
28
79 486

bilance
-23 846
551
180
4
-4
-23 115

Tržby z prodeje materiálu za rok 2021 činily 1.005 tis. Kč.
Oblast služeb
Obrat prodaných služeb v roce 2021 tvořily tržby za dodávku služeb pěstebních a
těžebních činností, služby v dopravě dříví, služby z pronájmu bytů, staveb a pozemků,
ubytovací služeb v horské vile Heda, služby pneuservisu a další služby.
Celkový obrat tržeb ze služeb za rok 2021 dosáhl výše 83.371 tis. Kč.
Přehled tržeb z prodeje služeb v tis. Kč:
Služba a.s.
rok 2020
Služby pěstební činnosti
15 188
Služby těžební činnosti
40 680
Doprava dříví
15 738
Nakládka dříví
247
Pronájem bytů, budov aj.
1 218
Služby pneuservisu
259
Ubytování vila Heda
142
CELKEM
79 968

rok 2021
71 249
14 651
13 474
214
1 039
282
185
83 371

bilance
56 061
-26 029
-2 264
-33
-179
23
43
3 403

Stav majetku a. s.
Účetní stav vlastního kapitálu společnosti k 31. 12. 2021 činil 119.581 tis. Kč.
Přehled vlastního kapitálu a. s. v tis. Kč k 31.12.2021:
Základní kapitál
94 092
Kapitálové fondy
9 842
Fondy ze zisku
718
Nerozdělený zisk minulých let
13 199
Hosp. výsledek běžného účetního období
1 730
CELKEM
119 581
V roce 2021 společnost vynaložila 7 690 tis. Kč na opravy a udržování majetku
V roce 2021 společnost nepořídila žádné akcie ani zatímní listy.
V roce 2021 společnost nevynaložila žádné výdaje na oblast vývoje a výzkumu.
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Závěrem:
Smlouvy, které skončily na konci roku 2021 plnily dostatečné potřeby společnosti a
tvorbu zisku.
Pro rok 2022 zůstává již v platnosti pouze smlouva na SÚJ Bílá Voda.
Na „domovských jednotkáchˮ se momentálně neví, jak budou smlouvy pokračovat –
prozatím nebylo vyhlášeno výběrové řízení a lesnické práce probíhají formou DNS.
Společnost se bude i v roce 2022 ucházet o všechny rentabilní zakázky.
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VI.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2021 DO 31.12.2021
podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), vypracovaná statutárním orgánem –
představenstvem obchodní společnosti Pradědský lesní závod, a. s., se sídlem
Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 02598183, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10561 (dále "ovládající
osoba")
Ovládající osoba:

Pradědský lesní závod, a. s.
IČO: 025 98 183
DIČ: CZ02598183

Ovládaná osoba:

AGRO PRADĚD TOP s. r. o.
IČO: 043 53 692
DIČ: CZ04353692

Rozhodnutím řádné valné hromady obchodní společnosti Pradědský lesní závod, a. s.,
se sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 025 98 183, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 10561, byl dne 07. 12. 2015
schválen převod části závodu společnosti označené jako „Středisko zemědělské
výroby“, formou nepeněžitého vkladu na navýšení základního kapitálu dceřiné
společnosti AGRO PRADĚD TOP s. r. o., se sídlem Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod
Pradědem, IČO: 043 53 692, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě
oddíl C, vložka 63333.
Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní
společnosti AGRO PRADĚD TOP s. r. o. dne 21. 12. 2015 bylo schváleno zvýšení
základního kapitálu nepeněžním vkladem jediného společníka části závodu, a to
samostatné organizační jednotky označené jako „Středisko zemědělské výroby“, která
byla popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 169-14/2015 ze dne 16. 11. 2015.
Důvodem převodu části závodu je umožnění bezproblémového čerpání přímých plateb
zemědělcům – dotačních pobídek na zemědělskou činnost. Převod a jeho zapsání bylo
realizováno v prosinci roku 2015.
V roce 2016 byla mezi ovládanou a ovládající osobou uzavřena Smlouva o
zemědělském pachtu ze dne 18. 04. 2016, která umožnila dceřiné společnosti AGRO
PRADĚD TOP s. r. o. hospodařit na pronajatých pozemcích a nárokovat zemědělské a
dotační tituly.
Dále byla mezi oběma subjekty uzavřena „Dohoda o spolupráci“, která definuje formy
spolupráce v oblasti užívání majetku a poskytování účetních služeb ovládající osobou
osobě ovládané. Dohodnuté cenové sazby v oblasti užívání majetku a účetních služeb
jsou v čase a místě obvyklé.
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V roce 2021 se uskutečnily mezi ovládající a ovládanou osobou vzájemné dodávky
materiálu a služeb ve výši 1.234 tis. Kč v členění:
- materiál 187 tis. Kč
- opravy 38 tis. Kč
- služby 1.009 tis. Kč
a mezi ovládanou a ovládající osobou dodávky ve výši 121 tis. Kč v členění:
- materiál 67 tis. Kč
- služby 54 tis. Kč
V uvedeném roce nedošlo k žádným činnostem, právním úkonům a opatřením, které by
negativně ovlivnily hospodaření propojených osob.

Představenstvo společnosti
Pradědský lesní závod, a. s.
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VII.
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Dozorčí rada Pradědského lesního závodu, a. s. pracovala ve složení: MUDr. Jan
Stejskal, Ing. Jaroslav Martínek a Ing. Václav Hochman.
Prováděla kontrolu dodržování obecně závazných předpisů ve společnosti. Účetní spisy,
do kterých nahlédla, jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a účetními osnovami.
Dozorčí rada konstatovala, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv
a finanční situace k 31.12.2021 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření včetně
peněžních toků za rok 2021 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
Dozorčí rada projednala zprávu představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými
osobami dle ust. § 82 a následujícího zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstev, a konstatovala, že zpráva o vztazích vystihuje reálný vztah
ovládajících a ovládaných osob a je plně v souladu s ust. § 82 a následujícího zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Dále DR projednala závěrečné vyjádření auditora, který potvrdil správnost účetní
závěrky k 31.12.2021.
Dozorčí rada se připojila k závěrečnému vyjádření auditora a doporučuje valné hromadě
předloženou účetní závěrku k 31.12.2021 schválit.
Dozorčí rada rovněž odsouhlasila návrh představenstva akciové společnosti na
zúčtování zisku roku 2021 ve výši 1.729.624,07 Kč na účet 428 – nerozdělený zisk
minulých let a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit.

MUDr. Jan Stejskal
předseda dozorčí rady

10

VIII.
VÝROK AUDITORA
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X.
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XI.
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XII.
NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU – ÚHRADU ZTRÁTY

Zisk běžného roku ........................................................................

2.103.524,07 Kč

- daň z příjmu právnických osob - splatná …………………….

-1.398.260 Kč

- odložená .........................

+1.024.360 Kč

- příděl do sociálního fondu ....................................................

0 Kč

- výplata tantiém členům představenstva a dozorčí rady .......

0 Kč

- nerozdělený zisk ..................................................................

1.729.624,07 Kč

- neuhrazená ztráta z minulých let .........................................

0 Kč
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XIII.
NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI V ROCE 2021 A NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH
Podnikatelská činnost bude zaměřena na získání nových lesnických zakázek na rok
2023 a další.
V roce 2021 byla provedena rekonstrukce střechy na budově ústředí. Dále byla
dokončena výměna oken, dveří a vrat včetně oprav a nátěru fasád na budovách areálu
dílen.
Vzhledem k enormnímu nárustu cen stavebních materiálů bylo odstoupeno od čerpání
dotace na projekt „Stavební úpravy objektu Silva“. V roce 2022 bude započato
s rekonstrukcí objektu bez dotačního financování.
V souvislosti s tvorbou finančních zdrojů v roce 2022 a dalších letech bude obnovován a
udržován majetek společnosti.

Ing. Miloslav Komárek, Ph.D.
předseda představenstva
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