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1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

Vážení akcionáři, vážené dámy, vážení pánové, 

předkládáme Vám výroční zprávu společnosti Lesy města Olomouce, a.s. za rok 2021. Zpráva 
podává informace o hospodaření a celkové situaci podniku v uplynulém roce.

Uplynulý rok 2021 byl prvním rokem nového decennia a zároveň platného LHP. Nový 
plán vytyčil nové úkoly pro lesnický provoz, který se musel v  posledních letech vypořádat 
s kůrovcovou kalamitou nebývalého rozsahu. V následujících letech nás čeká spousta práce 
v  dokončení obnovy poškozených porostů a zejména pak jejich výchova. Rok 2021 je tak 
prvním rokem nové etapy v hospodaření na lesním majetku statutárního města Olomouce. 
Les není jen zdrojem tolik potřebného dříví, které je naší jedinou skutečně obnovitelnou 
surovinou, ale především poskytuje široké veřejnosti spoustu dalších funkcí a užitku. Objem 
vytěženého dříví byl v porovnání s předchozími lety nízký. Hospodaření společnosti bylo také 
ovlivněno pokračující epidemiologickou situací, ovšem ve výsledku nijak zásadně. Také počasí 
ukázalo z pohledu potřeb lesa přívětivější tvář, než tomu bylo v letech 2015 – 2019.

V rámci těžební činnosti jsme byli ještě ovlivněni dozvuky kalamity, zejména na LS Huzová, 
ale byly také provedeny úmyslné těžby, a to zejména v  listnatých porostech na LS Březové. 
Naplno probíhaly práce v pěstební činnosti tak, aby byla zajištěna prosperita obnovovaných 
porostů.

Největší vliv na výsledek hospodaření společnosti v roce 2021 měl objem vytěženého dříví 
a hlavně výše nákladů na pěstební činnost. Dále došlo k postupnému navyšování výkupních 
cen za veškeré prodávané kulaté dříví.

 
Společnosti Lesy města Olomouce a.s. se i tak podařilo dosáhnout při hospodaření v roce 

2021 zisku ve výši téměř 1,5 mil. Kč. Velkou zásluhu na konečném výsledku hospodaření mají 
všichni pracovníci společnosti, kterým patří za jejich obětavou práci dík. 

MUDr. Ivo Mareš, MBA
předseda dozorčí rady LMO, a. s..
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1.1. Identifikační údaje účetní jednotky 

Zakladatel
Statutární město Olomouc - Zastupitelstvo města Olomouce, Olomouc 779 00, Horní 
náměstí 583, 
IČ 00299308 

Obchodní jméno
Lesy města Olomouce, a. s., sídlo Olomouc, Lomená 177/4, PSČ 779 00, IČO 28633032 „dále 
také jako LMO, a.s.“ 
Společnost LMO, a.s., je právnickou osobou založenou na dobu neurčitou dne 21. 8. 2010. 
Je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě,  
oddíl B, vložka 10156.

Předmět podnikání
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- provádění trhacích prací
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 
o nejvyšší      
  povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Základní kapitál společnosti
Základní kapitál společnosti činí 26.500.000,- Kč. Je rozvržen na 265 ks kmenových akcií na 
jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na každou akcii.
Akcie jsou omezeně převoditelné, s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.

Ostatní skutečnosti
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

1.2. Členství v asociacích 

- Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
- Moravský lesnický klastr, o.s. Ostrava
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

3.1. Složení orgánů společnosti k 31. 12. 2021

Představenstvo
předseda představenstva:  Ing. David Janásek, 785 01 Šternberk, Hlásnice 79 
místopředseda představenstva: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, 779 00 Olomouc,  
    Tylova 1136/4
člen představenstva:   Eva Kolářová, DipMgmt., 779 00 Olomouc,  
    Na Letné 446/35

Jednání:
Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda 
představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva společnosti nebo 
místopředseda představenstva a další člen představenstva společnosti. 

Platí od: 8. dubna 2019

Dozorčí rada
předseda: MUDr. Ivo Mareš, MBA, 779 00 Olomouc, Pražská 163/33
místopředseda: Ivana Kalodová, 779 00 Olomouc, Keplerova 147/33
člen: PhDr. Jiří Zima, 779 00 Olomouc, Českobratrská 129/63
člen: Mgr. Martin Přerovský, 779 00 Olomouc, Purkyňova 300/13
člen: MUDr. Milan Brázdil, 779 00 Olomouc, Rošického 782/18
člen: MUDr. Pavel Hejtmánek, 783 35 Olomouc, Chomoutov, Olšová 357/2
člen: Ing. Tomáš Hladík, 779 00 Olomouc, Vídeňská 1104/21

Výkonné vedení společnosti
Ing. David Janásek, předseda představenstva
Ing. Ivo Koláček, zástupce ředitele
Ing. Lukáš Ficek, vedoucí lesní správy Huzová
Jan Podhorný, vedoucí lesní správy Březová
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3.2. Organizační schéma společnosti

Lesy města Olomouce, a.s. se člení na ústředí, dvě lesní správy a středisko výroby. Ředitel 
společnosti, zástupce ředitele a vedoucí lesních správ zastupují LMO, a.s. v rámci delegovaných 
pravomocí. Dalším organizačním článkem lesních správ jsou jednotlivé lesní úseky řízené 
hajnými.

valná hromada

dozorčí rada

zástupce ředitele

středisko služeb

finanční 
a mzdová účetní

LS Huzová

13 LÚ Horka

představenstvo

LS Březové

11 LÚ Lošov

21 LÚ Pasecký Žleb

22 LÚ Huzová

23 LÚ Dalov
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4. PRACOVNÍCI A MZDY

Zaměstnanost
Za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 jsme zaměstnávali 29 zaměstnanců, z  toho 9 THP 
a 20 dělníků. Celkový počet pracovníků v  průběhu roku kolísá v  závislosti na prováděných 
činnostech, zejména pak v  pěstební činnosti. Proto početnost kolísala v  rozpětí 21 – 37 
zaměstnanců. 

V roce 2021 došlo k navýšení hodinových sazeb u dělnických profesí díky zvýšení zákonné 
minimální mzdy (cca 4 % proti roku 2020). Ve sledovaném období bylo vyplaceno zaměstnancům 
9.947 mil. Kč mezd, z toho 3.408 mil. Kč THP. Průměrná měsíční mzda byla ve výši 28.584,- Kč. 

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 jsme také zaměstnávali sezónní zaměstnance formou 
dohod o provedení práce.

Péče o zaměstnance
V  roce 2021 společnost pokračovala v  nastaveném systému a snažila se vytvořit pro 
zaměstnance co nejoptimálnější pracovní podmínky.

Ve vnitřním předpisu společnosti bylo sjednáno:
- prodloužení dovolené na zotavenou o 1 pracovní týden
- vybraným zaměstnancům jsou hrazeny náklady na preventivní lékařské prohlídky 
(jsou to  pracovníci pracující s JMP)
- příspěvky na stravování

Pracovní doba činí 40 hodin týdně. Přestávka na oddech a jídlo, jež se nezapočítává do pracovní 
doby, činí 30 minut.

Dále jsou zaměstnancům poskytovány veškeré ochranné oděvy, pomůcky, hygienické a čistící 
prostředky potřebné k jejich práci dle vnitřního organizačního předpisu.

Na návrh představenstva společnosti a rozhodnutím valné hromady ze dne 21. 6. 2021 byla 
část prostředků ve výši 50.000,- Kč z vykázaného zisku za rok 2020 převedena do vytvořeného 
sociálního fondu. Pravidla pro tvorbu a čerpání finančních prostředků pro zaměstnance 
společnosti ze sociálního fondu se řídí dle vnitřního předpisu č. 6/2021. Zaměstnanci tak 
mají nárok např. na příspěvek na stravování, rekreaci, kulturu a tělovýchovu, na vitamínové 
přípravky apod.
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5. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI

5.1. Výklad k uplynulému a předpokládanému vývoji podnikání a k finanční situaci společnosti

Rok 2021 byl prvním rokem hospodaření v  rámci decennia (2021-2030). Nové decennium 
konsolidovalo stav lesa po kůrovcové kalamitě a vzešla tak nová opatření promítnutá do nového 
lesního hospodářského plánu. Jako nejdůležitějšími v  rámci nového LHP, jsou tak závazné 
ukazatele hospodaření na lesním majetku. Lesní majetek je rozdělen na dva samostatné lesní 
hospodářské celky (LHC). Na jednotlivé LHC byly stanoveny níže uvedené závazné ukazatele 
hospodaření:

LMO Březové LMO Huzová Celkem
Výměra PUPFL (ha) 1 921,70 1 904,23 3 825,93
Maximální výše těžeb (m3)  88 500 53 900 142 400

Min. výchovné zásahy do 40 let (ha) 568,63 342,85 911,48

Podíl MZD při obnově (%) 45,94 36,16

Ještě v roce 2021 byly patrné dozvuky kůrovcové kalamity. Zejména na LS Huzová byly v rámci 
těžební činnosti prováděny pouze nahodilé těžby. Asi 90% těchto těžeb připadlo na předmýtní 
porosty se zastoupením smrku. Těžební etát tak byl skoro dvojnásobně překročen. Naopak 
v  rámci LS Březové byly umístěny i mýtní úmyslné těžby. Celkově však etát v  rámci tohoto 
LHC nebyl naplněn. U pěstební činnosti byla výměra tzv. holin z plánu asi 140 ha, přičemž se 
podařilo zalesnit přes 116 ha těchto holin. Z celkových výkazů vyplývá, že náklady na pěstební 
činnost druhým rokem po sobě klesají a mění se také náklady v rámci jednotlivých výkonů. 
Výhledově lze předpokládat, že dále budou výrazně klesat náklady na obnovu lesa, náklady 
na ochranu kultur budou stagnovat a následně se budou zvyšovat náklady na první výchovné 
zásahy – prořezávky. 

Jako v  roce 2020 bylo prioritou včasné zpracování kalamitního smrkového dříví v  souladu 
s legislativními předpisy. U LHC Březové jsme se zaměřili na zpracování nahodilých těžeb 
v listnatých porostech, zejména se zastoupením jasanu, napadeného houbou Chalara fraxinea, 
způsobující nekrózu jasanů.

Celkový objem vytěženého dříví v roce 2021 činil 15.735 m3. Objem vytěženého dříví tak proti 
předcházejícím letům výrazně poklesl. Roční etát stanovený novým LHP byl překročen asi 
o 1.500 m3.

V  rámci pěstebních prací bylo hlavní prioritou naplnit objem prací dle plánu pro rok 2021. 
Tento plán byl splněn, včetně plánu finančního. Podařilo se zajistit dostatek lidských zdrojů 
včetně materiálu potřebného k naplnění pěstební činnosti.
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Při jarních zalesňovacích pracích byly vysazeny sazenice lesních dřevin na ploše 89,09 ha 
holin v prvním zalesnění. V podzimních měsících proběhlo první zalesnění na ploše 39,89 ha. 
Celkově tak plocha prvního zalesnění činila 128,98 ha holin. Vylepšení proběhlo na ploše 
34,21 ha a přirozená obnova činila 7,90 ha. Celkem bylo při prvním zalesnění a vylepšení kultur 
vysazeno téměř 995 tis. ks sazenic.

Sadební materiál byl smluvně zajištěn v dostatečném počtu dle plánu zalesnění pro jednotlivé 
dřeviny. Z  vlastní produkce bylo vysazeno celkem více než 236 tis. ks sazenic a zbytek byl 
nakoupen u dlouhodobě ověřených školkařů. I v  roce 2021 byla poptávka po sazenicích 
lesních dřevin výrazně vyšší než nabídka na trhu.

V  polovině roku 2020 byl pořízen štípací poloautomat na výrobu štípaného palivového 
dříví. V roce 2021 bylo vyrobeno a prodáno více jak trojnásobné množství palivového dříví 
v porovnání s předešlým rokem.

Podobně jako v roce 2020 bylo hospodaření společnosti ovlivněno výší výkupních cen za dříví 
a náklady na pěstební a těžební činnost. Dalším důležitým faktorem, který výrazně kladně 
ovlivnil ekonomiku hospodaření, byla podpora ze strany státu v  podobě pokračujícího 
dotačního titulu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a příspěvky na hospodaření v lesích.

V  roce 2021 také dále pokračoval výzkumný projekt spolu s VÚLHM „Zakládání a výchova 
směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti 
velkoplošně hynoucích smrkových porostů“. Hlavním cílem projektu bude stanovit efektivní 
postupy pro obnovu porostů s  dominancí smrku v  oblastech intenzivního velkoplošného 
hynutí s  využitím přípravných i cílových dřevin tak, aby následné porosty byly dostatečně 
diferencované, měly vysokou míru stability a dokázaly tak plnit produkční i mimoprodukční 
funkce v  měnících se podmínkách prostředí. Dílčími cíli bude ověření metod zakládání 
porostů přípravných dřevin a vnášení cílových dřevin v rámci dvoufázové obnovy v rapidně 
odumírajících porostech, zakládání porostních směsí včetně využití přípravných dřevin 
a  optimalizace výchovných zásahů v  těchto porostech vedoucí ke zvýšení jejich stability, 
včetně hodnocení ekonomické efektivity postupů. Cílem postupů bude také udržení dílčího 
podílu smrku ztepilého v těchto porostech. Tento projekt by měl být ukončen v roce 2023.

Lesy města Olomouce, a.s. hospodařily za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s čistým ziskem 
1.429 tis. Kč. 

V  roce 2021 byly uplatněny újmy za omezení hospodaření ve výši 4.942 tis. Kč. Dále byla 
uplatněna jednorázová újma za památné stromy ve výši 1.438 tis. Kč. Hospodaření společnosti 
pozitivně ovlivnily příspěvky na hospodaření v  lesích, poskytované zejména Ministerstvem 
zemědělství a také Krajským úřadem Olomouckého kraje. Za období roku 2021 byly podány 
žádosti o příspěvky v  celkové výši 15.223 tis. Kč. Dále bylo požádáno o dotaci na zmírnění 
dopadů kůrovcové kalamity v  celkové výši 3.536 tis. Kč. Jako další dotace byly poskytnuty 
finanční prostředky v rámci výzkumného projektu ve spolupráci s VÚLHM (viz výše), a to ve 
výši 500 tis. Kč.
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V roce 2021 byla po dohodě s vlastníkem realizována investiční akce „LC U Hájenky II. etapa“, 
která bude dokončena v roce 2022. Financování této investiční akce bylo zajištěno z rozpočtu 
statutárního města Olomouce.

V  rámci OPRV byly podány žádosti o dotaci v  rámci Lesnicko-environmentálního opatření 
ve výši 316 tis. Kč a opatření Zachování porostního typu hospodářského souboru ve výši 
1.113 tis Kč.

Společnost hospodaří na lesním majetku statutárního města Olomouce na základě pachtovní 
smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh, která byla uzavřena dne 30. 12. 2015. Předmětem 
pachtu jsou rovněž budovy, lesní cesty a mosty. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 
31. 12. 2035. Výše pachtovného za rok 2021 byla 11.553 mil. Kč.

5.2.  Vybrané ukazatele hospodaření

Lesy města Olomouce, a.s. hospodaří dle LHP platného na období od 1. 1.  2021 – 31. 12. 2030. 
Rok 2021 byl prvním rokem platnosti nového LHP. V  dalších odstavcích a tabulkách jsou 
popsány vybrané ukazatele v časové řadě.

5.2.1. Vybrané ukazatele pěstební činnosti

Z  přiložené tabulky „Náklady na pěstební činnost“ je zřejmá výše finančních prostředků 
vynaložených do jednotlivých výkonů pěstební činnosti.
Vrchol objemu nákladů na pěstební činnost byl v roce 2019 a v roce 2020 a následně 2021 
došlo ke snížení nákladů na pěstební činnost. Jak je již uvedeno výše bude lze předpokládat 
snižování nákladů na pěstební činnost a jejich přesun dle jednotlivých výkonů. Po zajištění 
nově založených porostů budou náklady na ochranu kultur klesat. Naopak s dalšími lety se 
budou zvyšovat náklady na první výchovné zásahy (prostřihávky, prořezávky), rozčlenění 
a zpřístupnění porostů.

Tab. 1: Náklady na pěstební činnost (tis. Kč) –  vybrané ukazatele
Období 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Odstanění klestu 1473          
Umělá obnova 15043          
OK proti buřeni 6578          
OK proti zvěři 1711          
OK proti klikorohu 26          
OK oplocenky 987          
Prořezávky 845          
Ochrana lesa  - hmyz 69          
Ochrana lesa  - ohryz 0          
Zpřístupnění porostů 44          
Výsek plevelných dř. 323          
Celkem 27099 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.2. Přehled hospodaření
Objem těžeb v roce 2021 proti předchozím letem výrazně klesl a byl ve výši cca 15 tis. m3. 
Tab. 2: Celková výše těžeb od počátku platnosti LHP

Období
těžba mýtní m3 těžba předmýtní m3 těžba m3

% nahodilé
těžbycelkem z toho

nahodilá celkem z toho
nahodilá celkem z toho

nahodilá
předpis LHP 128 274 x 14 126 x 142 400 x  

2021 4 329 2 313 11 406 11 292 15 735 13 605 86,46
2022     0 0  
2023     0 0  
2024     0 0  
2025     0 0  
2026     0 0  
2027     0 0  
2028     0 0  
2029     0 0  
2030     0 0  

∑ 4 329 2 313 11 406 11 292 15 735 13 605 86,46
plnění v % 3,37 x 80,74 x 11,05 x x

Výchovné zásahy byly v roce 2020 prováděny převážně v prořezávkových porostech. Roční podíl
minimálního plošného rozsahu výchovných zásahů byl téměř naplněn

Výroční zpráva společnosti Lesy města Olomouce, a.s. - - 10 -
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Tab. 3: Minimální plošný rozsah výchovných zásahů
Období prořezávky probírky celkem

předpis LHP 539,93 371,55 911,48
2021 70,31 11,68 81,99
2022   0,00
2023   0,00
2024   0,00
2025   0,00
2026   0,00
2027   0,00
2028   0,00
2029   0,00
2030   0,00

∑ 70,31 11,68 81,99
plnění v % 13,02 3,14 9,00

V bilanci holin jsou tzv. „holiny z plánu“, naší snahou bylo zalesnit co největší plochu holin. Podíl
přirozené obnovy byl relativně vysoký.
Tab. 4: Bilance holin 

Rok Počáteční
stav holin

Přírustek holin Úbytek holin %
přirozené
obnovytěžbou ostatní sadba přirozená

obnova celkem

2021 141,15 21,05 5,34 133,70 7,90 141,60 5,91
2022      0,00  
2023      0,00  
2024      0,00  
2025      0,00  
2026      0,00  
2027      0,00  
2028      0,00  
2029      0,00  
2030      0,00  

Při  obnově  porostů  pokračujeme  jako  v minulosti  ve  výsadbě  směsí  s převahou  zastoupení
listnatých dřevin. V roce 2021 bylo při obnově lesních porostů použito téměř 995 tis. ks sazenic.
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5.2.3. Další vybrané ukazatele hospodaření
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Tab. 5: Počty vysazených sazenic

dřevina
Období ( počet sazenic v tis. ks)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
SM 157,11          
JD 21,92          
BO 7,30          
MD 70,70          
DB 130,53          
BK 381,03          
HB 7,00          
JV 10,00          
JS           
JL 0,80          
OL 145,14          
LP 7,13          
TP           
ostatní 6,24          
celkem 944,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V roce 2021 se objem výroby štípaného paliva na štípárně Březové téměř ztrojnásobil. V dalších
letech je cílem další navyšování objemu výroby štípaného paliva.
Tab. 6: Objem vyrobené štípaného dříví

Objem Období
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

m3 452          

Společnost Lesy města Olomouce, a.s. provozuje tři  lesní školky pro pěstování sazenic lesních
dřevin a čtyři plantáže vánočních stromků.

V lesní  školce Grygov se v roce 2021 vypěstovalo 134 tis.  ks sazenic dubu na ploše 1,50 ha.
V lesní školce Rampach se pěstují sazenice listnatých dřevin, jedle, modřínu a borovice. V roce
2021 se zde vypěstovalo 102 tis. ks sazenic lesních dřevin, na ploše 2 ha. A třetí je topolová školka
Březová, kde pěstujeme sazenice (řízky) topolu černého s produkcí v řádu stovek kusů stromků.
Prakticky veškerá produkce z vlastních lesních školek je použita pro vlastní zalesnění, v uplynulém
roce jsme prodali přes 9 tis. ks sazenic, zejména obcím.

5.3. Mimoprodukční funkce lesa
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dřevin a čtyři plantáže vánočních stromků.
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5.4. Certifikace

Lesy města Olomouce, a.s. jsou držitelem certifikátu PEFC, tzn., že hospodaření v  lesích 
odpovídá požadavkům trvale udržitelného hospodaření.

Trvale udržitelné hospodaření je správa a využívání lesů a lesní půdy takovým způsobem 
a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnosti a regenerační 
kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti a budoucnosti odpovídající ekologické, 
ekonomické a sociální funkce na místní, národní a mezinárodní úrovni a které nepoškozují 
ostatní ekosystémy. (2. ministerská konference na ochranu lesů v Evropě, Helsinky 1993).

V roce 2021 jsme také stali držiteli certifikátu FSC. FSC (Forest Stewardship Council) je 
mezinárodní nevládní organizace, sdružující zástupce mezinárodních ekologických organizací, 
velko- i maloobchodníků, lesníků, odborů a certifikační organizace z  celého světa a další 
zájmové skupiny včetně domorodých obyvatel. 

Základní ideou organizace FSC je podporovat ekologicky šetrné, sociálně přínosné 
a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů a tím napomoci chránit mizející, ohrožené 
a devastované světové lesy.
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5.5. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. 12. 2021
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6. OSTATNÍ  SKUTEČNOSTI

6.1 Informace o organizační složce, kterou má společnost v zahraničí
Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí k 31. 12. 2021.

6.2 Přehled o stavu majetku společnosti za období 2021 je patrný z výkazů a přílohy roční účetní 
závěrky společnosti, která je nedílnou součástí této výroční zprávy.

6.3 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje a o výdajích na výzkum a vývoj
Společnosti nevynakládá žádné zvláštní výdaje na výzkum a vývoj v roce 2021.

6.4 Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí 
Společnost nevynakládá žádné zvláštní výdaje v souvislosti s ochranou životního prostředí.

6.5 Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů 
Společnost nepořídila v obchodním roce 2021 žádné vlastní akcie.

6.6 Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích, které hrozí účetní jednotce, a o cílech 
a metodách řízení rizik společnosti, včetně její politiky při používání zajišťovacích derivátů
Společnost si není vědoma žádných významných hrozících cenových, úvěrových a likvidních 
rizik, proto nepoužívá žádné zajišťovací deriváty.  
Společnost čerpá bankovní úvěry na pořízení dlouhodobého majetku. Podmínky plynoucí 
z úvěrových vztahů jsou společností dodržovány.

6.7 Další informace požadované stanovami/zakladatelskými dokumenty
Žádné další informace požadované stanovami/zakladatelskými dokumenty pro uvedení ve 
výroční zprávě nejsou.

6.8 Další informace o důležitých skutečnostech, které nastaly mezi až po konci rozvahového dne
Mezi rozvahovým dnem a datem vyhotovením této výroční zprávy nedošlo k žádným 
událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. 12. 2021, či na údaje 
uvedené v této výroční zprávě.

6.9 Další informace o důležitých skutečnostech
Nenastaly žádné významné skutečnosti, které by nebyly uvedeny v této výroční zprávě 
a účetní závěrce za období 2021.
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7. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
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8. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Ovládající osoba:
Statutární město Olomouc, IČ 00299308
(100 % podíl na základním kapitálu - jediný akcionář)

Ovládaná osoba:
Lesy města Olomouce, a. s., IČ 28633032
(dále jen propojené osoby)

SMLOUVY UZAVŘENÉ NEBO TRVAJÍCÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI V ROCE 2021

Pachtovní smlouva č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 vč. dodatků 
č. 1 až 21.
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9. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020
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