


   PROFIL SPOLEČNOSTI 
 
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 2011 skončil ziskem ve výši Kč 13.641 tis Kč po zdanění. 

Na zvýšení zisku se především podílelo snížení částky odpisů 
dlouhodobého hmotného majetku a zvýšení obchodní aktivity. 
Společnost dosáhla v roce 2011 obratu 5.919.467 tis Kč, což 
znamená v porovnání s rokem 2010 nárůst o cca 60%. Vyšší obrat 
byl dosažen především díky zvýšení nákupu PHM v režimu 
osvobození od SpD prostřednictvím společnosti Vendys & V s.r.o. . 
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 2011 měla tato 
investice obrat ve výši Kč 669 tis Kč. Snížení obratu je důsledek 
probíhající rekonstrukce MVE. Rekonstrukce bude dokončena v roce 
2012. 



  

Zpráva o obchodní činnosti 
za rok 2011 

 
 

Z pověření představenstva akciové společnosti KM-PRONA Vám 
předkládám zprávu o obchodní činnosti a o výsledcích podnikatelské 
činnosti společnosti v roce 2011. 

 
Hlavní činností společnosti je obchodování s minerálními oleji, 

zejména motorovou naftou a automobilovými benziny. Dalšími, 
neméně důležitými obchodními komoditami jsou topné oleje a 
směsná paliva. Neméně důležitá a stále se rozvíjející jsou biopaliva. 
Naše společnost se soustředila na prodej E85 a MEŘO (pod 
obchodním názvem B100).  

 
Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří dopravní podniky, 

soukromé („nebarevné“) čerpací stanice, střední i menší podniky a 
zemědělská družstva. Další skupinou zákazníků jsou stavební 
společnosti, kterým jsme vytvořili službu závozů na jednotlivé 
stavby do jednotlivých strojů. Na tuto službu jsme upravili vozový 
park o speciální vozidla. 

 
Situace na trhu s PHM byla napjatá a konkurenční boj se 

vyostřil. Hlavním důvodem jsou přetrvávající podvody s DPH, které 
nám vzali část dobře platících zákazníků a celovozové zakázky. I 
přes tyto negativní aspekty byl rok 2011 ve znamení nárůstu 
prodejů pohonných hmot našim zákazníkům o cca 20 %. 

 
Důležitým hlediskem uplatnění se společnosti KM-PRONA, a.s. 

na českém trhu je dlouhodobá spolupráce s předními dodavateli 
pohonných hmot jako je státní podnik Čepro, a.s.,  Unipetrol RPA 
s.r.o., TOTAL Deutschland GmBH a VENDYS & V, s.r.o.. Mezi 
neméně významné dodavatele pohonných hmot dále patří 
SLOVNAFT Česká republika, spol. s r.o., Tereos TTB, a.s. 

 
Tržby v roce 2011 dosáhly 4 869 852 tis Kč. 
 

Za společnost KM-PRONA a.s. (velkoobchod)   
ing. Martin Kulíšek – obchodní ředitel 

 

 

 



 

Zpráva o obchodní činnosti 
maloobchodu za rok 2011 

 
  
 V roce 2011 nedochází ke změně počtu čerpacích stanic patřících do 
portfolia naší společnosti (29 ČS). 
 

Byla uskutečněna generální rekonstrukce čerpací stanice v Městci 
Králové. Stávající podoba shopu i exteriéru již neodpovídala požadavkům 
moderní čerpací stanice orientované na zákazníka. Po uskutečněné 
rekonstrukci se ekonomika ČS zlepšila ve všech důležitých ukazatelích. 

 
    ČS Městec Králové (před rekonstrukcí)         ČS Městec Králové ( po rekonstrukci)  

 
 

Rekonstrukcí interiéru  prošla také ČS v České Lípě (výjezd směr 
Zákupy), kde se z důvodů budování bistrozóny musela změnit i dispozice 
technických a sociálních místností.   

 
ČS Česká Lípa po rekonstrukci interiéru 

 
 
 
 



                I v roce 2011 jsme dále rozšiřovali prodej alternativních paliv.  
          Na konci  roku  jsme  prodávali  Biodiesel B100 na  23  ČS  (nově 
       Městec Králové) a E85 zůstal  kvůli  administrativním  překážkám na  
    čtyřech ČS.  
 V rámci vládních ekonomických škrtů, které se stále více dotýkají 
běžného spotřebitele, si tato levnější alternativa klasických paliv nachází 
oblibu u stále většího počtu zákazníků. Proto jsme se rozhodli, že s jejich 
expanzí budeme nadále pokračovat a E85 nabídneme v roce 2012 na 
dalších min. 5 ČS.  
 Úspěšně se spustil také prodej AdBlue přes výdejní stojany na ČS 
v Býšti a České Lípě, kde došlo i k současné instalaci výdejních 
tankautomatů, které slouží k pokrytí potřeby tankování našich zákazníků i 
mimo otevírací dobu ČS. V investicích do těchto služeb budeme 
pokračovat i v roce 2012. 
 

Na 29 ČS naší společnosti se v roce 2011 prodalo přes 44 mil.lt 
PHM, což je oproti roku 2010 nárůst sice pouze o cca 1,3 mil.lt, ale 
vzhledem k tomu, že segment ČS v ČR se v tomto roce vyvíjel  opačným 
směrem (pokles trhu o cca 7%), můžeme tento mírný nárůst považovat za 
úspěch. Výraznou měrou se na zbrždění poklesu prodejů podílela 
zmiňovaná alternativní paliva ( nárůst prodejů Biodieselu B100 byl 30% a 
prodeje E85 se zvedly dokonce o 42%). 
 

2007

36791808

2008

37071692

2009

38988540

2010

43112457

2011

44404391

Vývoj výto čí 2007-2011 (v litrech)

 
 
V roce 2012 se rozběhne už několikrát posunutá výstavba čerpací 

stanice v Mnichově Hradišti (sjezd R10). Tato ČS, která se bude rozkládat 
na ploše 10.000 m2, bude koncipována jako truck centrum, ale zároveň 
nabídne i prostor pro odpočinek  rodinám s dětmi. 

 
Politika naší společnosti se nemění, proto i v roce 2012 budeme 

stále aktivně vyhledávat možnosti zajímavých investičních příležitostí. 
     

Za společnost KM-PRONA,a.s. (oddělení ČS) 
ing.Robert Vítek - provozní ředitel  
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