
 



P ROFIL  SP OLEČNOS TI  

 

Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 

23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 

zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, 

vložka 1523.  

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka v působnosti 

mimořádné valné hromady společnosti KM-PRONA, a.s. ze dne 19.12.2003 se zvýšil 

základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem o částku 145.000.000,- Kč a to ze 

stávajících 2.000.000,-, takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 

147.000.000,- Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku ve vlastnictví Vladimíra 

Minaříka podnikající pod názvem Vladimír Minařík KM-PRONA, IČ 44549482, jako soubor 

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, včetně zaměstnanců a s tím 

souvisejících práv a povinností mající charakter samostatné organizační složky ve smyslu     

§ 487 Obchodního zákoníku. 

Tímto vkladem došlo k převedení veškeré podnikatelské činnosti zanikajícího subjektu 

Vladimír Minařík KM PRONA na společnost KM-PRONA, a.s. Předmětem podnikatelské 

činnosti je nákup a prodej paliv včetně její distribuce vlastními dopravními prostředky. 

Sféra odbytu se dělí na dodávky do modrobílé sítě vlastních čerpacích stanic – maloobchod 

(cca 30 %) a na dodávky třetím osobám – velkoobchod (cca 70 %).  

Rok 2010 skončil ziskem ve výši Kč 8,632 tis Kč po zdanění. Na zvýšení zisku se 

především podílelo snížení částky odpisů dlouhodobého hmotného majetku a zvýšení 

obchodní aktivity. Společnost dosáhla v roce 2010 obratu 4.827 mil Kč, což znamená 

v porovnání s rokem 2009 nárůst o 29%. Vyšší obrat byl dosažen především díky zahájení 

nákupu PHM v režimu osvobození od SpD prostřednictvím společnosti Čepro a.s. Zvýšení 

obratu mělo za důsledek i zvýšení marže o cca 2%.  

Společnost v závěru roku 2008 rozšířila podnikatelskou působnost do sféry výroby 

elektřiny prostřednictvím malé vodní elektrárny v Semilech na řece Jizeře. V roce 2010 

měla tato investice obrat ve výši Kč 1.655 tis Kč. 

 

 

 

 



Zpráva o obchodní činnosti velkoobchodu za rok 2010 

 

Z pověření představenstva akciové společnosti KM-PRONA Vám předkládám zprávu 

o obchodní činnosti a o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010. 

Hlavní činností společnosti je obchodování s ropnými produkty, zejména motorovou 

naftou a automobilovými benziny. Dalšími, neméně důležitými obchodními komoditami 

jsou topné oleje a stále diskutovaná směsná paliva. Neméně důležitá a stále se rozvíjející 

jsou biopaliva. Naše společnost se soustředila na prodej E85 a MEŘO.  

Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří dopravní podniky, soukromé 

(„nebarevné“) čerpací stanice, střední i menší podniky a zemědělská družstva.  

Důležitým hlediskem stabilizace společnosti KM-PRONA, a.s. na českém trhu je 

dlouhodobá spolupráce s předními dodavateli a výrobci pohonných hmot jako je státní 

podnik Čepro, a.s. a Unipetrol RPA s.r.o.. Mezi naše další nejvýznamnější dodavatele 

pohonných hmot patří německý TOTAL Deutschland GmBH, se kterým jsme od začátku 

roku rozjeli dodávky motorové nafty železničními cisternami do společnosti Čepro, a.s., 

která nám tuto naftu přijímala, skladovala a vydávala. Dále mezi naše významné 

dodavatele biopaliv patří společnost Tereos TTD, a.s. Dobrovice, který nám dodává výše 

uvedené biopalivo E85. 

Rok 2010 byl ve znamení stagnace dodávek našim zákazníkům z důvodů stále 

přetrvávajících a nadále se množících podvodům s pohonnými hmotami. 

V roce 2010 bylo prodáno cca stejné množství  pohonných  hmot než 

v předcházejícím období.  

Tržby v roce 2010 dosáhly 3 485 628 tis Kč 

 

Za společnost KM-PRONA a.s. (velkoobchod) 

ing. Martin Kulíšek – obchodní ředitel 

        

 

 

 



Zpráva o obchodní činnosti maloobchodu za rok 2010 

 

V roce 2010 nebyla do stávajícího portfolia 29 čerpacích stanic zařazena žádná nová 

ČS. Důvodem byla plánovaná rekonstrukce hned několika čerpacích stanic, které již 

nesplňovaly normy a standardy, které by moderní čerpací stanice měly splňovat. 

Generální rekonstrukcí prošly ČS v Zásmukách a v Budyni nad Ohří. 

 

 

 

 

 

 

ČS Zásmuky                  ČS Budyně nad Ohří 

Částečnou rekonstrukcí interiéru a exteriéru prošly ČS v Býšti a v Tursku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČS Býšť (interiér)                       ČS Tursko (exteriér) 

 

V roce 2010 jsme také rozšířili prodej alternativních paliv. Na konci roku 2010 se E85 

prodával na 4 ČS. Kromě Mladé Boleslavi, kde jsme jeho prodej spustili již v roce 2009  také 

v České Lípě, v Praze-Horních Počernicích a v Žatci. Avšak vzhledem k nesmyslně postavené 

normě, podle níž se hodnotí kvalita produktu, o jeho dalším rozšíření  zatím neuvažujeme. 

 



Další alternativní palivo Biodiesel B100 jsme na konci roku 2011 prodávali na 22 ČS. 

A v roce 2011 chceme jeho prodej rozšířit na další 4 ČS.  I u prodeje tohoto paliva však 

narážíme na administrativní bariéry, které si zřejmě kladou za cíl spíše prodej tohoto 

úspěšného paliva ztížit, než-li tento produkt českého zemědělství podporovat. Je vidět, že 

petrochemické lobby má oproti tomu zemědělskému stále navrch.  

Celkově bylo v roce 2010 prodáno na ČS přes 43 mil.lt PHM, což je oproti roku 2009 

nárůst o 4 mil.lt. Na nárůstu prodeje se významně podílela právě zmiňovaná alternativní 

paliva (E85,B100). 
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Na rok 2011 plánujeme generální rekonstrukci ČS v Městci Králové a rekonstrukci 

interiéru na ČS v České Lípě – Liberecká. 

Po roce akvizičního půstu budeme vyhledávat zajímavé investiční příležitosti s cílem 

začlenění další nebo dalších ČS do stávajícího portfolia. 

 

      Za společnost KM-PRONA,a.s. (oddělení ČS) 

ing.Robert Vítek - provozní ředitel 
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