
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI  
V ROCE 2017 A STAVU JEJÍHO MAJETKU 

 
 

Pradědský lesní závod, a. s. je obchodní společností s hlavním předmětem podnikání 
v lesním hospodářství. Svým sídlem je společnost situována ve Vrbně pod Pradě-
dem. Hlavními lesnickými činnostmi prováděnými v roce 2017 byly stejně jako 
v předchozích letech služby lesnických činností spočívající v těžbě a nákupu vytěže-
ného dříví, jeho následné soustřeďování a odvoz na manipulační sklady k manipulaci 
řezem a doprava a prodej vydruhovaného dříví zpracovatelům. Na uvedené služby 
těžebních činností bezprostředně navazují současně prováděné služby spojené 
s pěstováním lesa. Jsou to především služby v obnově lesa, ochraně mladých les-
ních porostů, ochraně lesa proti zvěři a hmyzím škůdcům, v současnosti zejména 
kůrovcům a provádění výchovných zásahů prořezávkami a zpřístupněním porostů.   
Uvedená lesnická činnost je dále doplněna výrobou a prodejem štípaného palivové-
ho jehličnatého a listnatého dříví a pěstování sazenic lesních a okrasných dřevin. 
Okrajově je Pradědský lesní závod, a. s. provozovatelem služeb nabízených obyva-
telstvu a regionálním podnikatelským subjektům především nabídkou služeb pneu-
servisu, osobní dopravy, zimní údržby komunikací, těžby osamoceně stojících stromů 
kolem komunikací nebo v zástavbě a ubytovacími službami v horské vile v místní 
části Vidly.  
 
Hlavní a rozhodující obchodní smlouvou zajišťující využití výrobních kapacit, strojní-
ho a nemovitého vybavení a zaměstnanců společnosti byla v roce 2017 obchodní 
smlouva na provádění komplexních lesnických činností a prodej dříví na pěti revírech 
bývalé Lesní správy Karlovice uzavřená se s. p. Lesy České republiky na roky 2014 
až 2018 a subdodavatelská smlouva na provádění komplexních lesnických činností a 
prodej dříví na třech revírech bývalé Lesní správy Javorník uzavřená na roky 2013 až 
2017.         
Výkony těžebních činností a objem nakoupeného dříví společnosti byl v roce 2017 
dále navýšen dřívím získaných v aukcích s. p. Lesy České republiky na těžbu a pro-
dej vytěženého kalamitního kůrovcového dříví z Lesních správ Město Albrechtice, 
Janovice a Jeseník a z nahodilé těžby Technických služeb Vrbno. 
Služby harvestorového uzlu společnosti na těžbu a vyvážení vydruhovaných sorti-
mentů dříví byly realizovány pro Lesní správu Vrbno Biskupství Ostravsko-
opavského. 
Výkup a prodej dříví získaného od obcí a drobných podnikatelů v blízkém regionu byl 
i v roce 2017 prováděn především pro další navýšení obchodních aktivit společnosti. 
 
Nyní k plnění hlavních podnikatelských činností společnosti. 
 
Lesnická činnost 
V roce 2017 bylo společností vytěženo celkem 100.236 m3 dříví. Ve srovnání 
s rokem 2016 jde o nárůst těžby dříví o 2.306 m3.  Z uvedeného celkového množ-
ství bylo vytěženo 99.931 m3 jehličnatého a jen 305 m3 listnatého dříví. Celkem 
35.324 m3 dříví bylo vytěženo harvestorem, 64.913 m3 dříví motomanuálně motoro-
vou pilou. Z uvedené těžby bylo 16.982 m3 dříví předáno obchodním partnerům po 
vytěžení a přiblížení k realizaci, 83.254 m3 dříví zůstalo pro obchodní aktivity a 
vlastní spotřebu společnosti.  



Soustřeďováním dříví bylo přiblíženo celkem 100.531 m3 dříví. Technologicky bylo, 
59.572 m3 dříví přiblíženo kolovými traktory, 36.994 m3 vyvážecími soupravami, 
3.965 m3 potahy. Celkem 49.035 m3 dříví bylo potahy přiblíženo na lokalitu vývozní 
místo k následnému dokončení přiblížení kolovými traktory.  
Dle projektů lesnických činností a zadávacích listů byly obchodním partnerům pře-
dány provedené práce pěstebních činností ve výši 7.771 tis. Kč, v těžbě a soustře-
ďování dříví ve výši 12.403 tis. Kč. 
 
Obchodní činnost 
Tržby z prodeje  výrobků společnosti v roce 2017 byly tvořeny především prodejem 
dříví, řeziva, štípaného paliva, prodejem sazenic lesních a okrasných dřevin.  
Z prodeje výrobků společnosti bylo realizováno celkem 144.068 tis. Kč tržeb.  
 
Přehled tržeb z prodeje výrobk ů a. s. v tis. K č: 
Výrobek a. s.  rok 2016  rok 2017  bilance  
Dříví 138 373 129 319  -9 054 
Řezivo 3 404 0 -3 404 
Štípané palivo 2 131 2 347 216 
Drobné truhlářské výrobky 0 4 4 
Sazenice 125 219 94 
Drobná lesní výroba 35 37 2 
CELKEM 144 068 131 926 -12 142 

     

Tržby z prodeje materiálu za rok 2017 činily 821 tis. Kč. Proti roku 2016 poklesly o 
534 tis. Kč.  

 
Oblast služeb 
Obrat služeb v roce 2017 byl tvořen tržbami za dodávku prací  pěstebních a těžeb-
ních činností, službami v dopravě dříví, nákladní automobilovou dopravu, služby 
z pronájmu bytů, staveb a pozemků, ubytovací služby horské vily Heda ve Vidlích, 
služby pneuservisu a ostatními službami pro cizí (zimní údržba cest a silnic, údržba 
krajiny, těžba jednotlivě rostoucích stromů kolem silnic).  
Celkový obrat tržeb za dodané služby za rok 2017 dosáhl výše 45.795 tis. Kč.  

 
Přehled tržeb z prodeje služeb a. s. v tis. K č: 
Výrobek a. s.  rok 2016  rok 2017  bilance  
Služby pěstební činnosti 8 481 7 771   -710 
Služby těžební činnosti 15 629 12 403  -3 226 
Doprava dříví 16 657 19 844  3 187 
Ostatní doprava 119 131 12 
Nakládka dříví 245 645 400 
Pronájem bytů, budov aj.  944 946 2 
Služby pneuservisu 140 200 60 
Ubytování vila Heda 145 131 -14 
Ostatní služby pro cizí                 3 435                  4 008                573  
CELKEM                45 795   46 079            284 
 
Stav majetku a.s. 

 

Účetní stav vlastního kapitálu společnosti k 31.12.2017 činil 116.416 tis. Kč.  



 
Přehled vlastního kapitálu a. s. v tis. K č k 31.12.2017: 
Základní kapitál 94 092 
Kapitálové fondy 9 842 
Fondy ze zisku 785 
Nerozdělený zisk minulých let 10 820 
Hosp. výsledek běžného účetního období  877 
CELKEM             116 416 

 
V roce 2017 společnost vynaložila 3.461 tis. Kč na opravy a udržování majetku 
V roce 2017 společnost nepořídila žádné akcie ani zatímní listy. 
V roce 2017 společnost nevynaložila žádné výdaje na oblast vývoje a výzkumu.  

 
 

Závěrem: 
Z uvedené zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 
2017 je zřejmé, že přes negativní faktory spočívající především v dramatickém po-
klesu realizačních cen na trhu s dřívím, neodpovídající výši retroaktivních nákup-
ních cen dříví a nárůstu ceny práce, jejichž důsledkem bylo krajní řešení spočívající 
v předčasném ukončení obchodní smlouvy se s. p. LČR uzavřené na roky 2014 až 
2018, se díky vynaloženému úsilí vedení společnosti a vedoucích pracovníků na 
všech stupních řízení, podařilo tyto faktory v maximální možné míře eliminovat a tak 
zajistit potřeby společnosti pro zachování ekonomické prosperity a tvorbu zisku.  
 


