Výroční zpráva
akciové společnosti

Lesní společnost Královský Hvozd
Nýrsko

rok 2020

1.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název :
Sídlo :
Právní forma :
Obchodní rejstřík:
Datum vzniku :
Identifikační číslo :
Zdaňovací období :
Předmět podnikání :

Lesní společnost Královský Hvozd, a.s.
340 22 Nýrsko, Strážovská 765
akciová společnost
Krajský Soud v Plzni, oddíl B vložka 284
1. září 1992
453 52 003
od 1. 1. 2020 do 31.12.2020
zemědělská výroba, myslivost
výroba, obchod a služby neuvedené v příl. 1 – 3 živnost.zákona
činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence
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

V průběhu roku nedošlo k žádným zápisům do obchodního rejstříku.

2.

ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Představenstvo :

předseda : Jan Houska
místopředseda : Karel Křehký
člen : Ing. Václav Šusta

Způsob zastupování společnosti :
Dozorčí rada :

za společnost jedná představenstvo, a to samostatně každý
člen představenstva.

předseda : Ing. Kamila Kovalczuková
člen : Petr Černý
Soňa Křehká

3.

OBCHODNÍ ZPRÁVA
1) Hlavní směry činnosti (předmět podnikání) – lesní hospodářství (těžba dřeva),
pronájem bytů a nebytových prostor.
2) Informace o pobočce nebo jiné části obchodního závodu v zahraničí – společnost
nemá zřízeny pobočky či obchodní závody v zahraničí.
3) Přehled o stavu majetku společnosti je patrný z výkazů uvedených v roční účetní
závěrce společnosti, která je nedílnou součástí této výroční zprávy.
4) Společnost nenabyla v daném období vlastní akcie.
5) Společnost nevykonává aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ani v oblasti ochrany
životního prostředí.

4.

5.

PERSONÁLNÍ POLITIKA
1)

Počet zaměstnanců: 2 THP, 5 dělníků a 6 členů statutárních orgánů

2)

Informace o aktivitách v pracovněprávních vztazích: společnost v rámci úsporných
opatření sezónně zaměstnává dělníky (důchodce) v lesních školkách na dohodu o
provedení práce

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Roční účetní závěrka za běžné účetní období je přiložena k této výroční zprávě.

6.

ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO
KONCI ROZVAHOVÉHO DNE
V soudním sporu mezi Vratislavem Štáhlichem a naší akciovou společností ohledně
pozemků, dříve pronajatých od Správy železniční dopravní cesty, došlo dne
02.02.2021 k vydání rozsudku Krajským soudem v Plzni, který potvrdil rozsudek
Okresního soudu v Klatovech.
OS Klatovy již během roku 2020 rozhodl o povinnosti naší společnosti uhradit částku
678 873 Kč a dále náklady řízení ve výši 126 157,30 Kč pro JUDr. Mlčáka a 2 561,72
Kč pro OS Klatovy. Společnost se proti rozsudku odvolala ke Krajskému soudu,
nicméně z důvodu opatrnosti byla navýšena hodnota rezervy na soudní spory o částku
nákladů řízení.

7.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH DLE § 82 ZÁKONA O OBCHODNÍCH
KORPORACÍCH
Zpráva o vztazích vyhotovená statutárním orgánem společnosti dle § 82 Zákona o
obchodních korporacích je jednou z příloh této výroční zprávy.

V Nýrsku, dne 19. května 2021

……………………………
podpis statutárního orgánu

