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Výroční zpráva představenstva Lesní společnosti Teplá, a.s. za rok 2021 

 
Základní údaje: Lesní společnosti Teplá, a.s., Máchova 442,  364 61 Teplá 

IČ: 45351996, Právní forma: akciová společnost, datum založení: 1.září 1992. 

Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 283, dne 1.9.1992. 

 

Údaje o základním kapitálu  

Základní kapitál: 75 844 000,-Kč 

Základní kapitál byl splacen zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou 

majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění majetku je obsaženo v privatizačním 

projektu státního podniku Západočeské státní lesy Plzeň s.p. schváleném MSNMP ČR pod čj. 

30/33/II/194/92 ze dne 25.5.1992 a usnesením vlády ČR č.323 ze dne 29.4.1992. 

Základní kapitál se v posledních třech letech neměnil. 

Majoritním vlastníkem akcií je 

KV les s.r.o. IČ:29110602, Máchova 442, 364 61, Teplá: 52 602 akcií,   69,35%. 

 

Údaje o cenných papírech 

Počet akcií: 75 844 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč. 

ISIN: CZ0009045654 

Akcie jsou neomezeně převoditelné. Akci nejsou registrované. 

 

Hlavním předmětem podnikání je: 

Lesnictví: těžba dřeva, poskytování služeb v lesnictví a zemědělská výroba 

 

Orgány společnosti pracovaly v r.2021 ve složení: 
Představenstvo 

předseda představenstva       Jan Houska 

místopředseda představenstva   Karel Křehký 

člen představenstva     Drahomír Adlt 

        ing. Václav Šusta 

       

Dozorčí rada-   Soňa Křehká  

   Marie Housková 

   Jana Poláčková 

 

Orgány společnosti byly zvolené v r.2020. 

 

Charakteristika společnosti: 

V roce 2021 jsme prováděli lesnickou činnost  v lesích obcí Otročína a Útviny. Velkým 

problémem byly nízké ceny kůrovcového dřeva. 

Pro společnost Solitera Hořovice spol. s r.o. pracoval náš harvestor. Pro Arboles s.r.o. jsme 

plnili subdodávku pěstební činnosti na jednom revíru. 

Hlavním oborem je zemědělská činnost na farmě v Ostřetíně. 

Nakoupené akcie s vklady představují investici v účetní hodnotě 39 413 tis.Kč. 

 

Organizační struktura Lesní společnosti Teplá, a.s. 

Vedení společnosti 

předseda představenstva a vedoucí obchodního oddělení Jan Houska 

lesní středisko Toužim  ing. Václav Šusta 

Farma Ostřetín   Jan Houska      
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Prodej a postavení na trhu 

V roce 2021 dosáhly výnosy 22 551 tis. Kč. Z toho prodej  dřeva 2 258 tis.Kč.  Prodej dřeva 

představoval 10% objemu tržeb.  Bylo dosaženo  zpeněžení  1 325 Kč na 1 m3.  Dále 

pěstujeme sazenice lesních dřevin.  

Ke konci roku byl na Ostřetíně stav 220  ks masného skotu. Na zemědělskou činnost jsme 

dostali 5 858 754 Kč dotací.  

Na hospodaření v obecních lesích jsme dostali příspěvek celkem 384 465 Kč. 

Dostali jsme příspěvek na zaměstnanost 875 854 Kč. 

 

Hospodaření v roce 2021 

Docílili jsme kladného výsledku hospodaření 4 878 tis. Kč. Ve výsledku je zvýšení ocenění 

cenných papírů Lesní společnosti Královský Hvozd, a.s. v hodnotě 2 715 tis.Kč. 

V zemědělské výrobě po 4 letech sucha přišlo deštivé léto a sklizeň píce byla náročná. Ze 

sklizených 974 tun nám 300 t zůstalo na příští zimu. V roce 2021 jsme začali se zvyšováním 

stavů skotu. 

 

 

Bankovní úvěry:  
Máme schválený Revolvingový úvěr  ve výši 3 mil. Kč zajištěný v režimu COVID III státem. 

K 31.12.2021 není čerpán. 

S PGRLF uzavřená Smlouva o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry 

Lesnictví č. 2058030391 ve výši 1 898 164 Kč. Úvěr na pořízení traktoru John Deere 543M. 

Jako první splátka byla započítána podpora snížení jistiny o 50%. Zbytek úvěru bude splatný 

59 měsíců. Úrok je 4,50%. 

 

Struktura majetku 

Pozemky      12 051 tis.Kč 

Budovy,stavby         566 tis.Kč 

Stroje,zařízení       4 021 tis.Kč 

Základní stádo      1 032 tis.Kč 

 

Investice v roce 2021 

FABIA 4K7 6473 328 453 Kč 

KAMIQ 4K7 7680 440 470 Kč 

KAMIQ 4K7 7681 387 577 Kč 

KAMIQ 4K7 7963 374 080 Kč 

Shrnovač píce  435 000 Kč 

Traktor JohnDeere 949 882 Kč 

Plemenný býk    98 160 Kč 

Celkem          3 013 622 Kč 

 

Majetkové účasti v tuzemsku a v zahraničí – stav k 31.12.2021 

Lesní společnost Královský Hvozd,a.s. 31 974 ks akcií 74,44% 

JESAN servis s.r.o.        vklad 11 000 tis.Kč 66,67% 

DOSTEP s.r.o.    vklad 200 tis.Kč 100% 

 

Zaměstnanci 

Rok 2020 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 21. 

Průměrný výdělek dosáhl 24 448 Kč/měsíc. 
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Rok 2021 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 20. 

Průměrný výdělek dosáhl 28 941 Kč/měsíc. 

 

Finanční situace 

Společnost byla v průběhu celého roku solventní. 

Peníze na účtech  1 346 tis. Kč .  

 

Pohledávky 

  v tis.Kč    2018  r.2019  r.2020   r.2021 

pohledávky celkem Netto   9 094  10 069  10 060  10 401 

z toho po splatnosti Brutto          0                   21         12         50 

-do 180 dnů po lhůtě               0         21         12         50 

-nad 180 dnů            0         0           0            0 

-nad 365 dnů            0         0           0           0 

 

Závazky    r.2018  r.2019   r.2020              r.2021 

závazky celkem       884    5 958    1 368               2 036 

závazky po splatnosti               0                    0           0                      0 

 

Vtahy mezi ovládající a ovládanou osobou 

Společnost je ovládaná  společností KV les s.r.o. 

 

Vtahy mezi Lesní společností Teplá,a.s. a jí ovládanými společnostmi 

Pohledávky k ovládaným společnostem: 

DOSTEP, s.r.o.    550 tis.Kč 

JESAN a.s.  2 044 tis.Kč 

 

Závazky k ovládaným společnostem: Nejsou. 

 

Vztah k vlastním akciím: Společnost nevlastnila vlastní akcie. 

 

Zástava vlastních akcií: Vlastní akcie nebyly zastaveny. 

 

Vztah k akciím ovládající společnosti: Společnost nevlastnila akcie ovládající společnosti. 

 

Úvěry a půjčky statutárním orgánům: Úvěry ani půjčky nebyly poskytnuty. 

 

Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 31.12.2021 

Kupní smlouva na nákup Rozebírače balíků KUHN PRIMOR 3570M za 590 000 Kč, dodán 

v dubnu 2022. 

 

Očekávaná finanční situace. Plánované údaje na rok 2022 

             2019  2020              2021          plán 2022 

Výkony tis.Kč    18 368          20 368          22 551  20 100 

náklady    20 068          18 354          17 672  19 000 

hospodářský výsledek            - 1 700               743            4 878    1 100 

 

Podnikatelský záměr na rok 2022 

V roce 2022 budeme lesnickou činnost nabízet jen obcím.  

Budeme pokračovat v subdodávce pěstební činnosti pro Arboles, s.r.o.  
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Harvestor bude pracovat pro Soliteru spol. s r.o. 

Budeme pokračovat v produkci sazenic lesních dřevin. 

V zemědělství se soustředíme na produkci masných telat a prodej zástavu. Vzhledem ke 

skončení období suchu, v našich podmínkách trvalo čtyři roky, začneme se zvyšováním 

základní stádo skotu na 250 kusů. 

Naším cílem je výsledek s alespoň mírným ziskem. Případná ztráta by neměla překročit výši 

odpisů. 

 

Hlavní rizika roku 2022: 

Celostátní růst mezd je spojen s nedostatkem pracovních sil v lesnictví a zemědělství. Pro rok 

2022 počítáme s růstem mezd o 9%. 

Růst cen za elektřinu a plyn pro nás bude znamenat zvýšení asi o 30%, odhadem 80 tis.Kč. 

Růst cen pohonných hmot bude znamenat navýšení nákladů asi o 20%, odhadem 300 tis.Kč. 

 

Společnost nemá pochyby a předpokládá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti 

a že u ní nevznikne skutečnost, která by jí bránila pokračovat v této činnosti. 

 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

Společnost neměla v této oblasti žádné aktivity. 

 

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 

Společnost neměla žádné ekologické havárie ani jiné mimořádné události. 

 

Pracovněprávní vztahy 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 20, pokles o 1 proti roku 2020. 

 

Údaje o organizačních složkách v zahraničí 

Společnost nemá  žádné zahraniční složky. 

 

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 

Osoby odpovědné za výroční zprávu: 

Předseda představenstva Jan Houska, bytem Teplá, Klášterní 430. 

Místopředseda představenstva Karel Křehký, bytem Teplá, Lesní 496. 

 

Auditor: 

Ing. Petra Valušová, Auditorské osvědčení č.2425, Zemědělská 128/7,  350 02 Cheb. 

 

Prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu: 

Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné okolnosti, 

které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly 

vynechané. 

 

V Teplé dne 18.5.2022  

 

Jan Houska      Karel Křehký 

předseda představenstva    místopředseda představenstva 


