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UÚ vodnı́ komentář 

Firma Lesy Horňácko, s.r.o. byla zapsána do O.R. u KS Brno, oddı́l C, vložka 59806 dne 
30. 9. 2008. Volně navázala na činnost fyzické osoby Ing. Jiřı́ho Práška, který je zároveň 
společnı́kem se 100% obchodnı́m podı́lem a rovněž také jediným statutárnı́m 
orgánem. Hlavnı́m předmětem činnosti v době vzniku bylo poskytovánı́ komplexnı́ch 
lesnických a obchodnı́ch činnostı,́ následně společnost rozšiřovala portfolio 
poskytovaných služeb dle potřeb trhu. 

Společnost realizuje těžbu, přibližovánı ́dřıv́ı́ na odvoznı́ mı́sto a také samotný odvoz 
dřevnı́ hmoty. Disponuje veškerou těžebnı́ technikou včetně lesnı́ch traktorů, 
vyvážecıćh souprav, štěpkovače a drtiče klestu. Obhospodařuje jak obecnı́ a městské 
lesy, tak lesnı́ majetek ve vlastnı́m i soukromém drženı́. Společnost dále realizuje 
veškeré lesnı́ pěstebnı́ činnosti – probı́rky, vyžı́nánı́, stavba oplocenek, přı́prava půdy 
k výsadbě a také samotná výsadba sazenic. Majiteli jsou vždy vydávány listy o původu 
k dodaným dřevinám. Společnost provádı́ zpracovánı́ všech zákonem vyžadovaných 
podkladů a hlášenı́, zajištěnı́ odborného lesnı́ho hospodáře a odborného pracovnı́ka 
pro oblast arboristiky. 

Předmětem obchodnı́ činnosti je výkup a prodej dřıv́ı́ v různých sortimentech i 
kvalitách a to jak ve stavu „při pni“, tak „na pni“. Našimi obchodnı́mi partnery v této 
oblasti jsou jak tuzemské subjekty, tak významné zahraničnı́ společnosti střednı ́
Evropy. Společnost vlastnı́ dvě odvoznı́ soupravy pro převoz dřıv́ı́ opatřené 
hydraulickými jeřáby. Přeprava dřıv́ı́ je realizována jak pro internı́ účely, tak formou 
služby pro zákaznı́ky. 

Společnost realizuje odstraněnı́ či okleštěnı́ stromovı́ v ochranných pásmech 
elektrického vedenı́.  Zajištěnı́ těchto služeb spočıv́á jak v realizaci dı́la, tak 
v inženýringu a komunikaci s vlastnı́ky pozemků a vyřizovánı́ povolenı́ u přı́slušných 
orgánů, který samotné realizaci předcházı́. 

Společnost dále provádı́ komplexnı́ revitalizaci a údržbu zeleně jak v intravilánu měst a 
obcı́, tak v extravilánu sı́del.  Tato činnost spočıv́á v úpravách veřejných prostranstvı́ a 
mobiliářů, výsadbách alejı́ a doprovodné zeleně komunikacı́ a vodotečı́, realizaci 
údolnı́ch niv, obnově rybnı́ků či mokřadů apod. 

Nejnižšı́ podı́l na tvorbě obratu společnosti má výroba a prodej polı́nek z různých 
dřevina v různých délkách. Koncovému zákaznı́kovi je objednaný produkt dodáván 
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vlastnı́m nákladnı́m vozem s hákovým nosičem prostřednictvı́m kontejnerů různých 
velikostı́. 

Společnost dbá na kvalitu životnı́ho prostředı́ v rámci dodržovánı́ všech zákonných 
norem týkajı́cı́ch se této oblasti 

Firma zaměstnávala v roce 2021 v průměru 14 zaměstnanců. 

Informace o společnosti 
Obchodnı́ jméno: Lesy Horňácko, s.ro. 

Sı́dlo společnosti: Vı́tězná 1228/13, 696 01 Rohatec, CČeská republika 

ICČ : 28302630 

Majetková struktura 
Společnı́k: Ing. Jiřı́ Prášek 
Vklad: 200 tis. Kč 
Podı́l: 100% 

Statutární orgány 
Jednatel: Ing. Jiřı́ Prášek 
Adresa: Kuželov 15, 696 73 Kuželov 
Den vzniku funkce: 22. srpna 2014 
Způsob jednánı́ za společnost: jednatel jedná za společnost samostatně 

Údaje o činnosti 
Na základě povolenı́ ZČ ivnostenského úřadu je společnost oprávněna vykonávat 
následujı́cı́ činnosti: 

o Výroba, obchod a služby neuvedené v přı́lohách 1 až 3 živnostenského zákona  
o Zámečnictvı́, nástrojářstvı ́
o Silničnı́ motorová doprava – nákladnı́ provozovaná vozidly nebo jı́zdnıḿi 

soupravami a největšı́ povolené hmotnosti přesahujı́cı́ 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvı́řat nebo věcı́, - nákladnı́ provozovaná vozidly nebo jı́zdnı́mi 
soupravami o největšı́ povolené hmotnosti nepřesahujı́cı́ 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvı́řat nebo věcı́. 

Lesy Horňácko, s.r.o. prováděla v roce 2021 obchody na domácı́ch trzı́ch i v zemı́ch EU. 
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Ekonomika a finance 

Obchod 
Objem realizovaných tržeb za vlastnı́ výkony a zbožı́ z obchodnı́ činnosti dosáhl v roce 
2021 úrovně 110 mil. Kč. V roce 2020 činil 88 mil. Kč, v roce 2019 byl objem tržeb ve 
výši 109 mil.  

Graf 1: Vývoj tržeb 

 

Na základě vývoje tržeb v roce 2021 se podařilo vytvořit hospodářský výsledek před 
zdaněnı́m 18 714  tis. Kč a po zdaněnı́ ve výši 15 249 tis. Kč. 

Investice 
Ve společnosti v roce 2021 nebyly realizovány žádné investice, pouze se dokupoval 
provoznı́ majetek potřebný k plněnı́ pracovnı́ch úkolů. 

Vývoj základního kapitálu 
Tabulka 1: Vývoj základního kapitálu 

rok výše základního kapitálu 
2008, založenı́ společnosti        200 tis. Kč 
2008 – 2021 200  tis. Kč 

Kč49 201 000 

Kč78 001 000 

Kč108 632 000 

Kč88 273 000 

Kč110 299 000 

2017 2018 2019 2020 2021
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Údaje o finanční situaci 
Rozvaha k 31.12.20201 (součástı́ Zprávy nezávislého auditora, viz. příloha č. 2) 

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021 (součástı́ Zprávy nezávislého auditora, viz. příloha 
č. 2) 

Hodnota vlastnı́ho kapitálu má dlouhodobě rostoucı́ tendenci, v roce 2021 přesáhla 
48mil. Kč 

Graf 2: Vývoj vlastního kapitálu 

 
 

Zisk po zdaněnı́ má taktéž dlouhodobou rostoucı́ tendenci.  

U čistého obratu došlo v roce 2020 oproti roku 2019 k propadu cca o 15%, u tržeb o 
cca 19%. Toto bylo způsobeno zejména velkým množstvı́m zobchodovaného dřıv́ı́ 
s nı́zkou přidanou maržı́ v roce 2019, kdy byly obchodovány aukce kalamitnı́ho 
kůrovcového dřıv́ı́ u Lesů CČeské republiky, s.p. V roce 2021 už můžeme pozorovat opět 
rostoucı́ tendenci, oproti roku 2020 došlo k navýšenı́ čistého obratu o cca 22%, 
k navýšenı́ tržeb o cca 25%. 

Kč14 357 000 
Kč16 513 000 

Kč29 115 000 

Kč39 697 000 

Kč48 006 000 

2017 2018 2019 2020 2021
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Graf 3: Vývoj čistého obratu, tržeb a zisku po zdanění 

 
 

Budoucí vývoj hospodaření 
V roce 2022 očekává společnost provoznı́ hospodářský výsledek ve výši 15 mil. Kč. 
V následujı́cı́ch letech by mělo dojı́t k dalšı́mu posilovánı́ role společnosti na trhu. 

Firma plánuje pokračovat v obnovách provoznı́ho majetku, dále plánuje v roce 2022 
investici do štı́pacı́ho poloautomatu k zefektivněnı́ výroby polı́nek. Tato investice by 
neměla přesáhnout 1,5mil. Kč. 

Kč50 311 000 

Kč79 130 000 

Kč110 169 000 

Kč93 158 000 

Kč113 444 000 

Kč49 201 000 

Kč78 001 000 

Kč108 632 000 

Kč88 273 000 

Kč110 299 000 

Kč429 000 Kč1 916 000 
Kč6 312 000 

Kč10 583 000 
Kč15 249 000 

2017 2018 2019 2020 2021
čistý obrat tržby zisk po zdanění
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Ostatnı́ 

Zpráva o vztazích 
Společnost zpracovala zprávu o vztazı́ch za rok 2021, která tvořı́ přílohu č. 1 k této 
výročnı́ zprávě. 

 

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní 
závěrky 
Osoba odpovědná za výročnı́ zprávu 

Jméno:  Ing. Jiřı́ Prášek 
Funkce:  jednatel společnosti 

Osoba odpovědná za ověřenı́ účetnı́ závěrky 

Název:   INTERAUDIT LUTO 21, spol. s r.o. 
Auditor:  Ing. Peter Kováčik 
Sı́dlo:   U chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8 – DČ áblice 
ICČ :   607 53 99 

Zpráva nezávislého auditora o ověřenı́ účetnı́ závěrky společnosti Lesy Horňácko, s.r.o. 
za rok 2021 tvořı́ přílohu č. 2 k této výročnı́ zprávě 

 

 

V Hradci Králové 30.6.2022 

 

 

 

 

Ing. Jiřı́ Prášek, jednatel společnosti 

 



Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec 
CZECH REPUBLIC 

www.lesyhornacko.cz

IČ: 28302630 ČSOB, a.s. Hodonín CZK ČSOB, a.s. Hodonín EUR E-mail: info@lesyhornacko.cz
DIČ: CZ28302630 230243171/0300    230243526/0300 Tel.:    +420 518 332 492
Zaps. v O.R. u KS Brno, Komerční banka, a.s. Strážnice CZK      SWIFT: CEKOCZPP  
oddíl C, vložka 59806 43-2846400277/0100 IBAN: CZ3403000000000230243526 

Lesy Horňácko, s.r.o. 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
za účetní období 1.1.2021 do 31.12.2021 

Vypracovaná dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) 

1. Vymezení propojených osob

a) Ovládaná osoba

Název:    Lesy Horňácko, s.r.o. 

Adresa:   Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec 

IČ.           28302630 

DIČ:        CZ28302630 

b) Ovládající osoba

Ovládající osobou je:

Název, sídlo a IČ ovládajících osob Typ ovládané osoby 

Ing. Jiří Prášek 

Kuželov 15, 696 73 Kuželov 

dat. nar. 6. února 1961 

jediný 100%-tní společník fyzická 
osoba 

Ovládající osoba vlastní podíl v ovládané osobě, společnosti Lesy Horňácko, s.r.o. ve výši 

100 % základního kapitálu ovládané osoby. 

c) Ostatní osoby, ovládané stejnou ovládající osobou:

Název, sídlo a IČ ovládajících osob Název, sídlo a IČ dalších osob 
ovládaných stejnou osobou 
ovládající společnost 

VELKÉ PNEU s.r.o.,  

Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec 

IČ: 08352704 

XXX 

Příloha č. 1 - Zpráva o vztazích





Příloha č. 2 - Zpráva nezávislého auditora
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