
 



 

 

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. 

 
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 2017 skončil ziskem ve výši Kč 25.783 tis Kč po zdanění. Pro srovnání 

s rokem 2016 se jedná o mírný pokles způsobený především přetrvávajícím 
konkurenčním bojem na českém trhu s pohonnými hmotami. V loňském roce tj. 
v roce 2018 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 55.171 tis Kč po 
zdanění.  

 
Společnost v závěru roku 2008 rozšířila podnikatelskou působnost do sféry 

výroby elektřiny prostřednictvím malé vodní elektrárny v  Semilech na řece 
Jizeře. V roce 2017 měla tato investice obrat ve výši Kč 3.624 tis Kč a v roce 2018 
byl obrat ve výši 2.717 tis Kč.   

 
Počátkem roku 2013 došlo k oddělení „divize dopravy“ na základě Smlouvy 

o prodeji části podniku společnosti KM – PRONA transport, s.r.o. IČ 227 93 844.  
 
 



 
 
 
 
 
 
V roce 2016 rozhodl jediný akcionář společnosti pan Vladimír Minařík v 
působnosti valné hromady, a to konkrétně dne 26.9.2016 o snížení základního 
kapitálu ve společnosti KM PRONA, a.s. takto:  
 
- za účelem uvolnění peněžních prostředků do kapitálových fondů společnosti, 
se základní kapitál společnosti KM PRONA, a.s. výši 147.000.000,- Kč ( jedno sto 
čtyřicet sedm milionů korun českých) se snižuje o částku 145.000.000,- Kč ( jedno 
sto čtyřicet pět milionů korun českých) na částku 2.000.000,- Kč ( dva miliony 
korun českých). 
 
Dne 17.9.2018 jediný akcionář Vladimír Minařík na základě kupní smlouvy prodal 
akcie společnosti KM – PRONA holding s.r.o.  IČ 07204825. 

V oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích se společnost 
řídí platnou legislativou. 

 



Zpráva o obchodní činnosti 

Velkoobchodu za rok 2018 

 

Z pověření představenstva akciové společnosti KM-PRONA Vám předkládám 

zprávu o obchodní činnosti a o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti 

v roce 2018. 

Hlavní činností společnosti je obchodování s minerálními oleji, zejména 

motorovou naftou, automobilovými benziny a topnými oleji.  

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 s malovýdejem. 

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. a TOTAL Deutschland GmBH. Mezi 

neméně významné dodavatele pohonných hmot dále patří Tereos TTB, a.s. 

Tržby v roce 2018 dosáhly 7 682 535 tis Kč.  

 

 

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

           Ing. Martin Kulíšek – obchodní ředitel 

 

 



Zpráva o obchodní činnosti  
maloobchodu za rok 2018 

 
 

 V roce 2018 jsme do svého portfolia zařadili hned 4 nové čerpací stanice.  
Jedná se o čerpací stanice v Chlumci nad Cidlinou, Tisé, Táboře a Luštěnicích. 
Vzhledem k tomu, že všechny čerpací stanice byly zakoupeny až ve 3.čtvrtletí 
roku tak generální rekonstrukce budou probíhat postupně (dle stavu a rychlosti 
vyřizování SP) v průběhu roku 2018. 
 V průběhu roku jsme potěšili milovníky výborné kávy a rozšířili náš koncept 
Monzacafé Express na další 2 ČS – Kardašova Řečice a Vlašim. 

I zde zaškolená obsluha připraví zákazníkovi výbornou kávu Portofino 
(100% arabica) nebo Monzu (50% arabica, 50% robusta). I v tomto případě se 
volba těchto ČS ukázala jako správná. Po několika týdnech od zahájení provozu 
vzrostl prodej kávy na obou čerpacích stanicích o více než 100%. 
 V současné době provozujeme tuto službu již na 7 ČS a další budou 
následovat. Na rok 2019 se připravují na přestavbu ČS České Budějovice-Vráto a 
Praha-Horní Počernice. 
U rekonstrukcí nových čerpacích stanic se s Monzacafé počítá již v rámci 
projektu.  
 

  

                   

               
                           ČS Kardašova Řečice                                                                      ČS Vlašim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

I přesto, že jsme nové čerpací stanice zařadili do svého portfolia až na konci 
roku, a tudíž se na celkové výtoči nijak významně nepodíleli, došlo opět k nárůstu 
prodeje. V  porovnání s rokem 2017 se jednalo o nárůst o téměř 6%, čímž jsme 
splnili plánovaných 88 mil.lt o více než 2 mil.lt. 

 

 

    
                     

       

         Mezi investiční plány pro rok 2019 jsme zařadili následující rekonstrukce: 
  již zmiňované - 

 ČS České Budějovice-Vráto (rekonstrukce shopu – Monzacafé 
Express)   

 ČS Praha–Horní Počernice (rekonstrukce shopu – Monzacafé 
Express) 
dále -  

 ČS Tábor (generální rekonstrukce vč. Monzacafé Express)  

 ČS Chlumec nad Cidlinou (generální rekonstrukce vč. Monzacafé) 
 

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