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V. 
 

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI  
V ROCE 2018 

 A STAVU JEJÍHO MAJETKU 
 
 
 

Pradědský lesní závod, a. s. je obchodní společností s hlavním předmětem podnikání 
v lesním hospodářství. Sídlem a výrobními kapacitami je společnost situována ve 
Vrbně pod Pradědem. Hlavními lesnickými činnostmi prováděnými v roce 2018 byly 
stejně jako v předchozích letech lesnické činnosti spočívající v těžbě a nákupu vytě-
ženého dříví, které je následné soustřeďováno a v případě výroby hotových sorti-
mentů na lokalitě P nebo OM přímou dodávkou dodáváno odběratelům. V případě, 
kdy dříví je především z důvodu zabezpečení termínů ochrany lesa odváženo v suro-
vých kmenech na manipulační sklady k manipulaci řezem je dříví po vydruhování 
rovněž dodáváno odběratelům nebo určeno k výrobě štípaného paliva. Současně s 
uvedenými výkony těžebních činností jsou prováděny služby spojené s pěstováním a 
ochranou lesa. Jsou to především služby v obnově lesa, ochraně mladých lesních 
porostů, stavbě a údržbě oplocenek, ochraně lesa proti zvěři a hmyzím škůdcům a 
provádění výchovných zásahů prořezávkami, zpřístupněním porostů a výchovnou 
těžbou v porostech do 40 let věku.  Uvedené lesnické činnosti, doprava dříví, výroba 
a prodej štípaného jehličnatého a listnatého palivového dříví, nákup a prodej dříví a 
pěstování sazenic lesních a okrasných dřevin jsou hlavní částí obratu společnosti.  
Okrajově je Pradědský lesní závod, a. s. provozovatelem služeb nabízených obyva-
telstvu a podnikatelským subjektům především nabídkou služeb pneuservisu, osobní 
dopravy, zimní údržby komunikací, těžby osamoceně stojících stromů kolem komuni-
kací nebo v zástavbě obcí a ubytovacími službami v horské vile v místní části Vidly.  
 
Po vypovězení smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
na pěti revírech bývalé Lesní správy Karlovice uzavřené se s. p. Lesy České republi-
ky na roky 2014 až 2018 bylo počátkem roku 2018 LČR realizováno výběrové řízení 
na období se začátkem prací od března 2018. Předložená cenová nabídka společ-
nosti vycházející z reálné situace především na trhu se dřívím však nebyla vítězná a 
oproti minulým rokům se společnost v tomto období tak nacházela bez komplexní 
zakázky. Nepříjemná situace byla představenstvem řešena přijetím nabídky společ-
nosti Katr, s.r.o. na provádění komplexní lesnické zakázky subdodávkou na SÚJ Kar-
lov konkrétně revírech Praděd a Vrbno a přijetím dalších zakázek poptávajících služ-
by lesnických činností včetně služeb harvestorového uzlu v tržním prostředí.  
V průběhu II. a III. čtvrtletí roku 2018 došlo vlivem neobvykle vysokých teplot 
s minimem srážek k razantnímu vývoji kůrovce v lesních porostech. Lesní správy 
regionu byly s ohledem na zajištění ochrany lesa nuceny přistoupit k navýšení těžeb-
ních etátů a hledat zájemce o zpracování a nákup kůrovcového dříví v elektronických 
aukcích. Tak se podařilo získat objem dříví z elektronických aukcí lesních správ Měs-
to Albrechtice, Janovice a Jeseník pro využití výrobních kapacit těžební činnosti a 
tvorbu obratu společnosti. Současně s prováděným výkupem dříví od obcí a podnika-
telů regionu byl zároveň naplněn i potřebný objem pro plnění smluv prodeje dříví 
uzavřených na rok 2018.  
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Nyní k plnění hlavních podnikatelských činností společnosti. 
 
Lesnická činnost 
 

V roce 2018 bylo společností vytěženo celkem 68.328 m3 dříví. Z uvedeného 
množství bylo 44.730 m3 dříví vytěženo harvestory, 23.598 m3 dříví motorovou pi-
lou. 19.097 m3 dříví bylo předáno obchodním partnerům po vytěžení a přiblížení, 
49.231 m3 dříví zůstalo pro obchodní aktivity a vlastní spotřebu společnosti.  
Soustřeďováním dříví bylo přiblíženo celkem 66.120 m3 dříví. Technologicky bylo, 
21.700 m3 dříví přiblíženo kolovými traktory, 43.239 m3 vyvážecími soupravami, 
1.181 m3 koňskými potahy na OM. Celkem 15.856 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 2.572 tis. Kč, v těžbě a soustře-
ďování dříví ve výši 7.016 tis. Kč. 
 
Obchodní činnost 
 

Tržby z prodeje  výrobků společnosti v roce 2018 byly tvořeny především prodejem 
dříví, štípaného paliva a prodejem sazenic lesních a okrasných dřevin.  
Z prodeje výrobků společnosti bylo realizováno celkem 82.412 tis. Kč tržeb.  
Na výrazném poklesu obratu z prodeje výrobků společnosti ve srovnání s rokem 
2017 se projevil především značný pokles cen smrkového dříví z kůrovcových tě-
žeb.   
 
Přehled tržeb z prodeje výrobk ů a. s. v tis. K č: 
Výrobek a. s.  rok 201 7 rok 201 8 bilance  
Dříví 129 319 80 847  -48 472 
Štípané palivo 2 347  1 360 -987 
Drobné truhlářské výrobky 4 0 -4 
Sazenice 219 172 -47 
Drobná lesní výroba 37 33 -4 
CELKEM 131 926 82 412 -49 514 

     
Tržby z prodeje materiálu za rok 2018 činily 793 tis. Kč. Proti roku 2017 poklesly o 
28 tis. Kč.  

 
Oblast služeb 
 

Obrat služeb v roce 2018 byl tvořen tržbami za dodávku služeb  pěstebních a těžeb-
ních činností, služeb v dopravě dříví, nákladní automobilové dopravě, služeb 
z pronájmu bytů, staveb a pozemků, ubytovacích služeb v horské vile Heda ve Vi-
dlích, služeb pneuservisu a okrajových služeb (např. zimní údržba lesních cest a 
obecních silnic, údržba krajiny, těžba jednotlivě rostoucích stromů kolem silnic aj.).  
Celkový obrat tržeb za dodané služby za rok 2018 dosáhl výše 33.006 tis. Kč.  
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Přehled tržeb z prodeje služeb v tis. K č: 
Služba a.s.  rok 201 7 rok 201 8 bilance  
Služby pěstební činnosti 7 771 2 572   -5 199 
Služby těžební činnosti 12 403 7 016  -5 387 
Doprava dříví 19 844 16 493  -3 351 
Ostatní doprava 131 94 -37 
Nakládka dříví 645 513 -132 
Pronájem bytů, budov aj.  946 1 353 407 
Služby pneuservisu 200 244 44 
Ubytování vila Heda 131 132 1 
Ostatní služby pro cizí                 4 008                  4 589                581  
CELKEM                46 079   33 006           -13 073 
 
 
Stav majetku a. s. 

 

Účetní stav vlastního kapitálu společnosti k 31. 12. 2018 činil 116.379 tis. Kč.  
 
 

Přehled vlastního kapitálu a. s. v tis. K č k 31.12.2018: 
Základní kapitál 94 092 
Kapitálové fondy 9 842 
Fondy ze zisku 754 
Nerozdělený zisk minulých let 11 698 
Hospodářský výsledek běžného účetního období  -7 
CELKEM           116 379 

 
V roce 2018  

- společnost vynaložila 5.888 tis. Kč na opravy a udržování majetku; 
- společnost nepořídila žádné akcie ani zatímní listy; 
- společnost nevynaložila žádné výdaje na oblast vývoje a výzkumu.  

 
 
 

Závěrem 
 

Situace v lesnickém sektoru ČR je nadále velmi složitá. Smlouvy uzavřené s vítězi 
tendru na období od března 2018 se v oblasti ukázaly vzhledem k postupující kůro-
vcové kalamitě a dalšímu poklesu cen smrkového dříví nefunkční stejně jako sys-
tém zavedených přímo řízených závodů LČR.  Situací se zabývá i vláda. Nutno do-
dat, že bez jakéhokoliv výsledku, který by mohl situaci zlepšit či stabilizovat.  
 
 

 
 


