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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
  
 Název: Městské lesy Volary s.r.o. 
 Sídlo: Volary, V Kasárnách 645, PSČ 38451 
 IČO: 25185080,  
 DIČ: CZ25185080 
 Základní kapitál: 14 800 000,- Kč 
 Vlastník: město Volary 100 %  

 
 Společnost vznikla jako nástupnická organizace příspěvkové organizace Městské lesy Volary 

na základě usnesení k bodu 3 jednání Zastupitelstva města Volary ze dne 26. 10. 1998. 
 Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 8403, a to dne 1. 1. 1999. 
 Hlavní činností je odborná správa lesního majetku města Volary, pěstování lesa, těžba a 

manipulace dřeva, výkupy dřeva, lesnické služby, obchod. 
 
  
2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 
 Společnost není členěna na samostatné celky.   
 Práva valné hromady vykonává Rada města Volary ve složení: 

Mgr. Bc. Martina Pospíšilová 
Ing. Ladislav Touš 
Mgr. Vít Vavřinec Pavlík 
Bc. Václav Bajčík 
Pavel Trnka 

 Statutárním zástupcem společnosti je jednatel Ing. Miroslav Řežábek 
 
 
3. PERSONÁLNÍ OBLAST A PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY 
 
 Společnost k 31. 12. 2017 zaměstnávala 22 zaměstnanců, z toho 10 dělníků. 
 Průměrný věk všech zaměstnanců je 37 let. 
 Vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci jsou 3, vyšší odborné vzdělání mají 3 a středoškolsky 

vzdělaných s maturitou je 6 zaměstnanců. Dva zaměstnanci studují dálkově Lesnickou 
fakultu v Praze. 
 V kolektivu jsou tři ženy.  
 V oblasti pracovně právních vztahů nevede společnost žádné soudní spory.  
 Společnost neeviduje žádné požadavky zaměstnanců, které by mohly ovlivnit chod a 

hospodářské výsledky společnosti. 
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4. AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE  
 
 Společnost nerealizovala v roce 2017 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.   
 Společnost spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně při zavádění provozních zásad 

v případě převodu lesa pasečného na les výběrný na části lesního majetku.  
 
 
5. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ   
 
 Společnost hospodaří na lesním majetku přírodě blízkým způsobem ve fázi převodu na les 

výběrný. 
 Společnost používá do všech hydraulických systémů a řezných částí motorových pil jen 

biologicky odbouratelné oleje. 
 
 
6. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ 
 
 Společnost nemá organizační složky v zahraničí. 

 
 
7. VYBRANÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE 
 

 tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 
hrubý zisk 1 397 2 091 2 515 858 1635 

zisk po zdanění 1 117 1 695 2 006 672 1275 
aktiva netto 45 744 43 132 41 917 43057 66577 

dlouhodobý majetek 21 991 23 705 24 515 22782 42663 
vlastní kapitál 22 770 24 541 26 629 26525 27565 

základní kapitál 14 800 14 800 14 800 14 800 14800 
 
 
8. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 
 
 Od 1. 1. 2018 společnost převzala v rámci vnitrostátní fúze sloučením část zaměstnanců a 

techniku od dceřiné společnosti. V roce 2018 předpokládáme mírný nárůst v objemu 
činností, zejména v oblasti služeb. Hospodářský výsledek před zdaněním předpokládáme 
ve výši do 1  miliónu Kč. 

 
Ve Volarech dne 30. 3. 2018 Miroslav Řežábek, jednatel společnosti 
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9. PŘÍLOHY 



Městské lesy Volary s.r.o., V Kasárnách 645, 384 51 Volary, IČO: 25185080, DIČ: 25185080  
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami strana č. 1 

 
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

dle §82 zákona o obchodních korporacích 
 
Ovládající osoba:  

Město Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO: 00250830  
 
Ovládaná osoba:  

Městské lesy Volary s.r.o., V Kasárnách 645, 38451 Volary, IČO: 25185080 
Město Volary vlastní 100% podíl této osoby. 
Způsob a prostředky ovládání: 
• Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je Radě města Volary vyhrazeno rozhodovat 

o věcech města jako jediného společníka společnosti s ručením omezeným. Rada města 
jmenuje a odvolává jednatele, jehož prostřednictvím uplatňuje zájmy města Volary v této 
společnosti. 

Smlouvy mezi ovládající a ovládanou osobou přecházející z minulého období nebo nově uzavřené 
v roce 2017: 
• Nájemní smlouva o pronájmu lesních pozemků ovládané osobě. 
• Darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru ovládající osobě na akci Volarské slavnosti 

dřeva. 
• Darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru ovládající osobě na akci ples města.  
• Smlouva o obstarání věci, Městské lesy Volary s.r.o. jsou obstaratelem ve věci myslivosti na 

pozemcích ve vlastnictví města. 
Jiná plnění mezi ovládající a ovládanou osobou: žádné 
Ze vztahů mezi ovládanou a ovládající osobou podle §71 a §72 ZOK nevznikla ovládané osobě 
újma a v tomto ohledu nebylo třeba žádného vyrovnání. 

 
Další osoby ovládané ovládanou osobou: 

Volarská lesní a dřevařská společnost s.r.o., Nová kolonie 608, 38451 Volary, IČO: 26081326, 
Městské lesy Volary s.r.o. vlastní 99% podíl této osoby.  
Smlouvy mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Volarskou lesní a dřevařskou společností s.r.o. 
přecházející z minulého období nebo nově uzavřené v roce 2017: 
• Nájemní smlouva o pronájmu harvestorového uzlu Městským lesům Volary s.r.o. 
Jiná plnění mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Volarskou lesní a dřevařskou společností s.r.o.: 
• Služby v oblasti těžby a manipulace dřeva, vyvážení dřeva a štěpky za ceny v místě a čase 

obvyklé. 
Ze vztahů mezi oběma osobami podle §71 a §72 ZOK nevznikla ovládané osobě újma a v tomto 
ohledu nebylo třeba žádného vyrovnání. 
 

Další osoby ovládané ovládající osobou: 
Sesazovna dýh s.r.o., Soumarská 46, 38451 Volary, IČO: 26016095 
Smlouvy mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Sesazovnou dýh s.r.o. přecházející z minulého období 
nebo nově uzavřené v roce 2017: žádné.  
Jiná plnění mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Sesazovnou dýh s.r.o.: žádná. 
Ze vztahů mezi oběma osobami podle §71 a §72 ZOK nevznikla ovládané osobě újma a v tomto 
ohledu nebylo třeba žádného vyrovnání. 
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Městský hotel Bobík s.r.o., Náměstí 325, 38451 Volary, IČO: 01627431 
Smlouvy mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Městským hotelem Bobík s.r.o. přecházející z 
minulého období nebo nově uzavřené v roce 2017: žádné. 
Jiná plnění mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Městským hotelem Bobík s.r.o.: 
• Pronájem prostor pro školení zaměstnanců Městských lesů Volary s.r.o. za cenu obvyklou 

v obchodním styku. 
• Rehabilitační služby pro zaměstnance Městských lesů Volary s.r.o. za ceny obvyklé 

v obchodním styku. 
Ze vztahů mezi oběma osobami podle §71 a §72 ZOK nevznikla ovládané osobě újma a v tomto 
ohledu nebylo třeba žádného vyrovnání. 
 
Energetické služby města Volary s.r.o., Mlýnská 471/2, 384 51 Volary, IČO: 25167171 
Smlouvy mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Energetickými službami města Volary s.r.o. 
přecházející z minulého období nebo nově uzavřené v roce 2017: žádné. 
Jiná plnění mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Energetickými službami města Volary s.r.o.: žádná. 
Ze vztahů mezi oběma osobami podle §71 a §72 ZOK nevznikla ovládané osobě újma a v tomto 
ohledu nebylo třeba žádného vyrovnání. 
 
Technické služby Volary, Soumarská 51, 38451 Volary, IČO: 00210749 
Smlouvy mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Technickými službami Volary přecházející z minulého 
období nebo nově uzavřené v roce 2017:  
• Smlouva o bezplatné výprose štěpkovače, Městské lesy Volary s.r.o. jsou půjčitelem. 
Jiná plnění mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Technickými službami Volary: 
• Služby likvidace odpadu pro Městské lesy Volary s.r.o. za ceny obvyklé v obchodním styku. 
Ze vztahů mezi oběma osobami podle §71 a §72 ZOK nevznikla ovládané osobě újma a v tomto 
ohledu nebylo třeba žádného vyrovnání. 
 
Správa domů a bytů Volary, Soumarská 51, 38451 Volary, IČO: 71239472 
Smlouvy mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Správou domů a bytů Volary přecházející z minulého 
období nebo nově uzavřené v roce 2017: žádné. 
Jiná plnění mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Správou domů a bytů Volary: žádná. 
Ze vztahů mezi oběma osobami podle §71 a §72 ZOK nevznikla ovládané osobě újma a v tomto 
ohledu nebylo třeba žádného vyrovnání. 
  
Správa sportovních zařízení Volary, Mlýnská 334, 38451 Volary, IČO: 71233814 
Smlouvy mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Správou sportovních zařízení Volary přecházející z 
minulého období nebo nově uzavřené v roce 2017: žádné. 
Jiná plnění mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Správou sportovních zařízení Volary: žádná. 
Ze vztahů mezi oběma osobami podle §71 a §72 ZOK nevznikla ovládané osobě újma a v tomto 
ohledu nebylo třeba žádného vyrovnání. 
 
Základní umělecká škola Volary, 5. května 2, 38451 Volary, IČO: 70506019 
Smlouvy mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Základní uměleckou školou Volary přecházející z 
minulého období nebo nově uzavřené v roce 2017:  
• Darovací smlouva, Městské lesy Volary s.r.o. jsou dárcem finančního daru 30000 Kč.  
Jiná plnění mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Základní uměleckou školou Volary: žádná. 
Ze vztahů mezi oběma osobami podle §71 a §72 ZOK nevznikla ovládané osobě újma a v tomto 
ohledu nebylo třeba žádného vyrovnání. 
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Základní škola Volary, U Nádraží 512, 38451 Volary, IČO: 00583391 
Smlouvy mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Základní školou Volary přecházející z minulého 
období nebo nově uzavřené v roce 2017: žádné. 
Jiná plnění mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Základní školou Volary: žádná. 
Ze vztahů mezi oběma osobami podle §71 a §72 ZOK nevznikla ovládané osobě újma a v tomto 
ohledu nebylo třeba žádného vyrovnání. 
 
Mateřská škola Volary, Sídliště Míru 117, 38451 Volary, IČO: 70984301 
Smlouvy mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Mateřskou školou Volary přecházející z minulého 
období nebo nově uzavřené v roce 2017: žádné. 
Jiná plnění mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Mateřskou školou Volary: žádná. 
Ze vztahů mezi oběma osobami podle §71 a §72 ZOK nevznikla ovládané osobě újma a v tomto 
ohledu nebylo třeba žádného vyrovnání. 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Volary, Prachatická 131, 38451 Volary, IČO: 63285452 
Smlouvy mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Volary 
přecházející z minulého období nebo nově uzavřené v roce 2017: 
• Smlouva o bezplatné výprose hydraulického systému, Městské lesy Volary s.r.o. jsou 

půjčitelem. 
Jiná plnění mezi Městskými lesy Volary s.r.o. a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Volary: 
žádná. 
Ze vztahů mezi oběma osobami podle §71 a §72 ZOK nevznikla ovládané osobě újma a v tomto 
ohledu nebylo třeba žádného vyrovnání. 

 
V účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 nebylo učiněno jednání na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního 
kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky k 31. 12. 2017. 
 
Posouzení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami:  
Vztahy mezi propojenými osobami vytváří pro ovládanou osobu dlouhodobě stabilitu a přináší 
výhody a neplynou z nich žádná rizika. Jedná se zejména o oblast poskytování plnění 
v nepředvídatelných situacích (lesní kalamity, povodně, požáry), dále o oblast stabilizace pracovních 
sil a o snazší cestu k cílům stanoveným ovládající osobou. 
 
Ve Volarech dne 30. 3. 2017 

Ing. Miroslav Řežábek 
jednatel společnosti 

Městské lesy Volary s.r.o. 
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