
 
 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

 

 

 

2015 
  



2 
 

Obsah 

 

 

 

 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 

 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY K RÚZ 

 FINANČNÍ ZPRÁVA 

 ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

 ZPRÁVA AUDITORA 

 

 

 
Správnost údajů uvedených ve Výroční zprávě 2015 je ověřena členy 

představenstva společnosti Malá Šárka, a.s.  

 

 

 

………………………………………………   ……………………………………………… 
Ing. Helena Jenšová                           Ing. Jiří Ježek     
předsedkyně představenstva   místopředseda představenstva  
   

 



3 
 

Údaje o společnosti 

 

Základní údaje 

 

Obchodní firma: Malá Šárka, a.s. 

Sídlo:   Nad Markytou 728, 164 00 PRAHA 6 – Nebušice 

   Česká republika 

IČ:   250 59 777 

Datum vzniku:  24. června 1996 

Rejstříkový soud: Městský soud V Praze 

Spisová značka: oddíl B, vložka 4107 

Právní forma:  akciová společnost 

Údaje o základním kapitálu a akciích 

Základní kapitál:   33 625 069,- Kč 

Počet akcií tvořících základní kapitál: 77 926  ks 

Všechny akcie jsou listinné na jméno v nominální hodnotě 431,50 Kč a jsou převoditelné po 

předchozím souhlasu představenstva společnosti, které při vydání souhlasného nebo 

nesouhlasného stanoviska postupuje dle Pravidel pro převod akcií, která tvoří přílohu stanov 

společnosti. Akcie jsou nedělitelné a jsou veřejně neobchodovatelné. 

Ve společnosti není žádný zahraniční kapitál. 

 

Orgány společnosti 

 Valná hromada 

 Představenstvo 

 Dozorčí rada 
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Vedení společnosti k 31.12.2015:  

 

Členové představenstva: 

 

Ing. Helena Jenšová 

předseda představenstva 

Ing. Jiří ježek 

místopředseda představenstva 

Angela Manalo 

člen představenstva 

Galina Smoliyenko 

člen představenstva 

Ing. Pavel Strnad 

člen představenstva 

 
 

 

 Členové dozorčí rady: 

 

   Nicholas James Remington 

předseda dozorčí rady 

  Eva Davidová 

místopředseda dozorčí rady 

     Kamila Le Guillou 

člen dozorčí rady 

 
 

Skladba akcionářů  k 31.12.2015 
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 Společnost Malá Šárka a.s. tvoří 107 akcionářů:   

 The United States of America:      9,99% 

 Akcionáři vlastnící více jak 2 domy:    22,82% 

 Individuální akcionáři:      67,19% 

               ------------------------------------------------------------------------------------ 

               Celkem                                                                                      100,00 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The United States of America

Akcionáři vlastnící více jak 2 domy

Individuální akcionáři
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Zpráva představenstva společnosti 

Vážení akcionáři, dámy a pánové, 

opět po roce Vám předkládáme zprávu o hlavních činnostech a výsledku hospodaření za rok 2015. 

Rádi bychom Vás seznámili se stavem naší společnosti a se změnami, které proběhly v průběhu roku 

od konání poslední valné hromady.  

Členové představenstva se pravidelně scházeli jednou měsíčně a v rámci svého mandátu kontrolovali 

kvalitu služeb, dohlíželi na optimalizaci nákladů a udržení vyrovnaného rozpočtu s důrazem na 

efektivní využití finančních prostředků z kvartálních plateb akcionářů. 

Díky dobrému hospodaření můžeme rovněž i letos akcionářům navrhnout vrácení uspořených 

finančních prostředků ve výši 407 006,-- Kč. Dařilo se nám udržet vyrovnaný rozpočet, přestože 

platební morálka některých akcionářů není dobrá. Apelujeme na všechny akcionáře, aby dbali na 

včasné úhrady čtvrtletních poplatků za služby. V případě finančních problémů jsme připraveni 

projednat splátkový kalendář, abychom předešli vymáhání dlužných částek právní cestou, jelikož 

náklady za právní služby v konečném důsledku nese právě dlužící akcionář. 

Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, nepodléhá zvláštním předpisům v oblasti 

životního prostředí a nemá žádnou organizační složku v zahraničí. K datu sestavení výroční zprávy si 

nejsme vědomi, že by došlo k významným následným skutečnostem, které by podstatným způsobem 

ovlivnily pohled na výši majetku, závazků, finanční situaci a hospodářský výsledek společnost Malá 

Šárka a.s. k 31. prosinci 2015. 

Vysoká bezpečnost areálu je trvale zajištěna díky nepřetržité přítomnosti ostrahy, systému EZS a 

dostatečnému množství bezpečnostních kamer.   

Trvale věnujeme pozornost dodržování provozního řádu, vzhledu a čistotě areálu. Občas se bohužel 

vyskytne problém s úklidem kolem domu, proto jsme nuceni posílat výzvy k odstranění nepořádku. 

Vzhledem k tomu, že často chodí do areálu na vycházky majitelé psů z blízkého okolí, nainstalovali 

jsme na několika místech tabulky upozorňující na zákaz volného pobíhání psů, přičemž ostraha 

dohlíží na úklid po psech.    

Současně dovolte, abychom upozornili na nutnost ohleduplného parkování motorových vozidel 

v areálu Malá Šárka. Občas se stane, že řidiči nesprávným parkováním omezují průjezdnost vozidel. 

Proto připomínáme, že v případě parkování mimo garáž, je třeba zaparkovat v zálivech u chodníků, 

nikoliv na chodnících, jelikož pak jejich zatížením dochází k propadům a polámání dlažby. 

Vzhledem k přibývajícím opravám domů znovu připomínáme, že veškeré stavební úpravy před 

podáním žádosti na stavební odbor MČ Praha 6 podléhají souhlasu Představenstva. Za účelem 

zachování architektonické jedinečnosti areálu byl vytvořen číselný seznam fasádních barev podle 

vzorníku Baumit a WEBER, který bude předmětem jednání letošní Valné hromady a bude nutné při 

rekonstrukcích dodržet.  

Protože nám velmi záleží na celkově upraveném vzhledu areálu, zajistili jsme se i opravu vjezdu. Na 

jaře 2016 byla opravena zídka vč. instalace nového nápisu, byly provedeny zahradnické úpravy 

přilehlého záhonu, odstranění nevhodných a přerostlých stromů v areálu a doplnění rostlin, které jsou 

pro toto chráněné území vhodné.  

V průběhu zimy jsme bohužel řešili několik stížností na špatnou údržbu komunikací. Firmě, která 

údržbu provádí, jsme uložili dbát na včasné výjezdy, věnovat větší pozornost vjezdu a výjezdu 
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z areálu, pečlivě čistit krátké svažité ulice, chodníky, kruhové objezdy a místa, která jsou v zimním 

období velmi nebezpečná. Průběžně byly prováděny častější kontroly. 

V zájmu bezpečnosti obyvatel, zejména nejmladší generace, jsme usilovně jednali s Magistrátem Hl. 

m Prahy, MČ Praha 6 a MČ Nebušice o možnosti instalace dopravního značení nebo vybudování 

přechodu pro chodce v místě autobusové zastávky směr centrum v ulici Nebušická. Bohužel Magistrát 

Hl. m Prahy neshledal toto místo jako nebezpečné, a tudíž neschválil investice do dopravní 

bezpečnosti v této oblasti. Záležitost nevzdáváme a i nadále společně s ISP zvažujeme instalaci 

světelné dopravní značky, která upozorní řidiče na dodržování rychlosti na komunikaci Nebušická.  

Rovněž jednáme s dopravním odborem města ve věci snížení rychlosti v ulici K Vinicím na 20 km/hod 

v souladu s ustanovením pro obytné zóny, ovšem za cenu, že by se tam vrátil obousměrný provoz. 

Tím bychom současně řešili i náš nesouhlas s dopravou stavebních vozidel přes Malou Šárku. 

V souvislosti se zastaralou infrastrukturou jsme již na minulé Valné hromadě informovali o nutnosti 

modernizovat infrastrukturu v Malé Šárce. Tomuto tématu jsme po celý rok věnovali hodně času 

společně s pracovní skupinou z řad akcionářů, která se po minulé Valné hromadě vytvořila. Na jaře 

byla na základě výběrového řízení vybrána nabídka společnosti UPC, která se ukázala jako 

nejkomplexnější a která se v současné době finalizuje. Představenstvo usiluje o to, aby veškeré 

komunikační služby byly zahrnuty do jediné paušální sazby, která nepřevýší souhrnnou sazbu 

placenou v současné době a byla by zahrnuta do kvartálních poplatků za služby. Tato sazba by 

zahrnovala jak internet, tak TV a umožňovala by individuální rozšíření podle potřeb jednotlivých 

akcionářů (např. o telefon nebo další programy). Výhodou této nabídky je kromě komplexnosti rovněž 

okolnost, že nebude zapotřebí rozsáhlých investic ze strany Malé Šárky.  

V této souvislosti bude třeba urychleně řešit i výměnu zastaralé ústředny, k níž už nejsou dostupné 

náhradní díly. Nová ústředna však nebude komunikovat s těmi domy, které dosud nepřistoupily 

k výměně EZS za modernější typ komunikující přes GSM. Proto doporučujeme urychlenou realizaci 

výměny nebo alespoň doplňkovou instalaci komunikátoru, aby se zabránilo situaci, že při poruše 

nebudou tyto domy zabezpečeny vůbec. 

Vážení akcionáři, rádi bychom Vám poděkovali za projevenou důvěru a doufáme, že jsme naší prací 

přispěli ke spokojenému bydlení v areálu Malá Šárka a zároveň vítáme všechny Vaše užitečné 

připomínky a podněty, které povedou ke zvýšení komfortu bydlení. 

I do budoucna bude naším cílem udržet vysokou kvalitu bydlení a úroveň prostředí v této rezidenční 

čtvrti, která se řídí nejen rozhodnutím Valné hromady ale i interními a právními předpisy.  

Za představenstvo Malá Šárka a.s.  

 
Ing. Helena Jenšová                              Ing. Jiří Ježek 
předsedkyně představenstva                 místopředseda představenstva 
 
 
Galina Smoliyenko                    Angela Manalo 
člen představenstva                  člen představenstva  
 
 
Ing. Pavel Strnad 
člen představenstva  
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Zpráva dozorčí rady k RÚZ 
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Finanční zpráva 

V roce 2015 společnost Malá Šárka a.s. plnila svoje závazky ve stanovených termínech a nenachází 

se v platební neschopnosti. K financování byly využívány výlučně vlastní zdroje. Potřeby 

společnosti se podařilo financovat bez obtíží díky snižování nákladů a důslednému vymáhání 

pohledávek za poskytované služby akcionářům.  

  Vyhodnocení výsledku hospodaření za rok 2015 

      87 tis. Kč  účetní výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním 

    - 79 tis. Kč  daň z příjmu právnických osob (19%) 

         8 tis. Kč   výsledek hospodaření po zdanění (zisk)  

 

Výsledek hospodaření za rok 2015 skončil ziskem, na daňový dopad měly vliv tyto skutečnosti ve 

výši: 

  87 tis. Kč účetní výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním 

    3 tis. Kč náklady na reprezentaci     

 95 tis. Kč tvorba účetních opravných položek (zvyšují daňový základ) 

 33 tis. Kč zrušení účetních opravných položek (snižují daňový základ) 

   4 tis. Kč smluvní úroky 2014 uhrazené v 2015 (zvyšují daňový základ) 

 50 tis. Kč smluvní pokuta 2015 neuhrazená v 2015 (snižuje daňový základ) 

   3 tis. Kč dobropisy 2012 neuhrazené do 2015 (zvyšují daňový základ) 

 12 tis. Kč odpis promlčeného závazku (snižuje daňový základ) 

319 tis. Kč odpisy dlouhodobého majetku – pouze účetní, daňově neuznatelné 

z důvodu nezjištění pořizovacích cen 

 416 tis. Kč základ daně z příjmu právnických osob pro rok 2015 

 79 tis. Kč   daň z příjmu právnických osob (19%) 

Návrh na rozdělení (použití) výsledku hospodaření (zisku) za rok 2015 

Výsledek hospodaření za rok 2015 (zisk) ve výši 8 tis. Kč bude použit na zvýšení rezervního fondu 

(5% z čistého zisku), zbylá část bude dle rozhodnutí valné hromady ponechána jako nerozdělený 

zisk minulých let. 
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Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ke dni 31.12.2015 
 

ROK ( v tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 
  

    
Výkony 5 711 5 552 5 355 5 022 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 711 5 552 5 355 5 022 

Výkonová spotřeba 5 375 5 240 4 826 4 720  

Spotřeba materiálu a energie 149 199 120 106 

Služby 5 226 5 041 4 706 4 614 

Přidaná hodnota 336 312 529 302 

Daně a poplatky 10 9 11 6 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 377 351 354 354 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -24 0 0 0 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

0 0 83 63 

Ostatní provozní výnosy 138 108 92 150 

Ostatní provozní náklady 53 103 33 24 

Provozní výsledek hospodaření 58 -43 140 5 

Výnosové úroky 15 16 12 11 

Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 19 25 24 20 

Finanční výsledek hospodaření -4 -9 -12 -9 

Daň z příjmů za běžnou činnost 66 65 102 79 

 - splatná 66 65 102 79 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -12 -117 26 -83 

Mimořádné výnosy 74 270 0 91 

Mimořádné náklady 9 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 14 51 0 0 

 - splatná 14 51 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 51 219 0 91 

Výsledek hospodaření za účetní období 39 102 26 8 

Výsledek hospodaření před zdaněním 119 218 128 87 
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ROZVAHA ke dni 31.12.2015 

ROK (v tis. Kč) 2012 2013 2014 2015 

     AKTIVA CELKEM 35 558 35 482 35 351 35 317 

Dlouhodobý majetek  28 980 28 724 28 371 28 017 

Dlouhodobý nehmotný majetek        

Dlouhodobý hmotný majetek 28 980 28 724 28 371 28 017 

Pozemky 16 815 16 815 16 815 16 815 

Stavby 12 043 11 818 11 495 11 171 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 122 91 61 31 

Nedokončený dlouhodobý majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 6 445 6 633 6 851 7 218 

Dlouhodobé pohledávky 0 3 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 3 0 0 

Krátkodobé pohledávky 250 201 288 270 

Pohledávky z obchodních vztahů 4 0 72 87 

Stát - daňové pohledávky 109 64 98 81 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 137 137 114 102 

Dohadné účty aktivní 0 0 0  0 

Jiné pohledávky 0 0 4 0 

Krátkodobý finanční majetek 6 195 6 429 6 563 6 948 

Peníze 5 4 7 47 

Účty v bankách  6 190 6 425 6 556 6 901 

Časové rozlišení 133 125 129 82 

Náklady příštích období 35 37 30 25 

Příjmy příštích období 98 88 99 57 

PASIVA CELKEM 35 558 35 482 35 351 35 317 

Vlastní kapitál 34 151 34 252 34 279 34 287 

Základní kapitál 33 625 33 625 33 625 33 625 

Základní kapitál 33 625 33 625 33 625 33 625 

Kapitálové fondy 407 407 407 407 

Emisní ažio 407 407 407 407 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ost.fondy ze 
zisku 

23 24 30 31 

Základní rezervní fond / Nedělitelný fond 23 24 30 31 

Výsledek hospodaření minulých let 57 94 191 216 

Nerozdělený zisk minulých let 57 94 191 216 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek běžného účetního období 39 102 26 8 

Cizí zdroje 1 333 1 152 993 839 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 1 333 1 152 993 839 

Závazky z obchodních vztahů 680 516 631 394 

Stát - dohadné závazky a dotace 12 58 23 0 

Dohadné účty pasivní 641 578 339 445 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

Časové rozlišení  74 78 79 191 

Výdaje příštích období 74 78 79 191 
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Příloha k účetní závěrce 
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Zpráva auditora 
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