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Správnost údajů uvedených ve Výroční zprávě 2018 je ověřena členy představenstva společnosti Malá Šárka,a.s.

…………………………….

…………………………….

Ing. Helena Jenšová

Ing. Jiří Ježek

předsedkyně představenstva

místopředseda představenstva

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

Vedení společnosti k 31.12.2018:

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:

Tomáš Trutenko
předseda dozorčí rady

Mgr. Lukáš Sommer
místopředseda dozorčí rady

Kamila Le Guillou
člen dozorčí rady

Skladba akcionářů k 31.12.2018

Společnost Malá Šárka a.s. tvoří 111 akcionářů:
The United States of America:

9,2 %

Akcionáři vlastnící více jak 2 domy:

22,0 %

Individuální akcionáři:

68,8 %

-----------------------------------------------------------------------------------------Celkem

100 %

USA

velcí akcionáři

drobní akcionáři

Zpráva představenstva společnosti
Vážení akcionáři, dámy a pánové,
Dovolujeme si Vám jako každý rok předložit výroční zprávu společnosti obsahující činností
představenstva a hospodaření akciové společnosti Malá Šárka za uplynulý rok 2018.
I nadále pokračujeme ve snaze o zachování vysokého standardu kvality bydlení, je nutné
pravidelně dohlížet na dodržování schválených norem a pravidel. Rovněž jsme otevřeni
přijímat nové podměty od akcionářů, popř. obyvatel rezidenčního areálu. Z výše uvedených
důvodů se představenstvo společnosti scházelo pravidelně jednou měsíčně. Kromě toho
proběhlo i několik mimořádných zasedání. To vše vždy ve volném čase představenstva a
bez nároku na honorář.
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, hospodářský výsledek, ale i účetní zisk společnosti Malá Šárka a.s. k 31.
prosinci 2018.
Představenstvo splnilo rozhodnutí akcionářů dodržet rozpočet společnosti na r. 2018,
v rámci neustálé kontroly hospodaření, důsledného vymáhání pohledávek za akcionáři a
činností dodavatelů je společnost schopna vrátit část uspořených finančních prostředků ve
výši 769 287,17 Kč.
Bohužel stále zaznamenáváme pozdní úhrady faktur za služby. Nelze tolerovat pohledávky
delší než tři měsíce. Tato situace by mohla vyústiti k finanční tísni a v jejím důsledku by to
vedlo ke snížení kvality služeb v Malé Šárce a k zvýšení poplatků pro disciplinované
akcionáře.
Společnost Malá Šárka a.s. je povinna dodržovat Nařízení evropské unie (EU) 2016/679
dodržování právních předpisů pro ochranu osobních údajů. Společnost podnikla veškeré
kroky k dodržení zásad GDPR. Společnost zajistila zpracování interní směrnice.
Webového portálu společnosti je i nadále využíváno k internímu sdělení akcionářům.
K dispozici jsou zde stanovy společnosti, provozní řád a další podklady, a to pouze pro
akcionáře společnosti.
Jedním z našich dlouhodobých projektů byl upgrade internetu v rezidenčním areálu a
můžeme konstatovat, že v prosinci 2017 byl upgrade internetového a televizního signálu
dokončen.
Jak jsme Vás informovali na 28. Valné hromadě, v letech 2012–2017 byla síť v Malé Šárce
provozována na technologii VDSL, ústředna byla umístěna v budově ostrahy. Původní
návrh realizace metalické sítě nebyl v areálu Malé Šárky realizován. Na základě posouzení
potenciálních variant jsme vstoupili v roce 2016 do jednání se společností UPC společně
s pracovní skupinou, která vznikla spontánně na valné hromadě a pokračovala v jednání se
společnosti UPC. Od listopadu 2017 začaly probíhat aktivace jednotlivých zařízení
v domech a od tohoto data byly postupně připojeny domy v areálu. I přes počáteční výpadky
a nefunkčnost některých komponentů se podařilo síť optimalizovat tak, aby ji plně mohli
využívat všichni obyvatelé areálu.
Můžeme konstatovat, že služby v oblasti poskytování internetu se od roku 2015 výrazně
vylepšily. Nezaznamenali jsme od akcionářů a rovněž ani od nájemníků připomínky ke
změně technologie. Bohužel stále zůstává toto téma jako stěžejní bod pro budoucí setkání.
V současné době pracujeme na studii, jakým způsobem upgradovat služby do budoucna.
Rádi bychom drželi krok s moderními technologiemi, které se stávají běžnou součásti

dnešních domácností. Bedlivě sledujeme trendy a konzultujeme s odborníky. Rovněž
komunikujeme s MČ Nebušice, abychom včas věděli o jejich případných investicích do
technologií a nevynakládali zbytečně další finance, které bychom mohli v rámci
infrastruktury dále použít.
Představenstvo společnosti v dubnu seznámilo akcionáře s nutnou modernizací telefonního
připojení v rezidenčním areálu. Společnost O2, od které máme pronajatou ústřednu pro
volání po pevné síti, mění technologie pro volání na pevnou linku. Z tohoto důvodu byli
rezidenti nuceni vybrat jednu z nabízených variant pro hovory po pevné síti do celé ČR a
do zahraničí.
Dovolili jsme se Vás emailem zeptat, kdo by si i nadále přál zachovat pevnou linku. Pokud
jste si službu neobjednali do 5. dubna 2019, byla Vám pevná linka pro volání mimo areál
v květnu 2019 zrušena.
Možnost vnitřního volání po areálu zůstává zachována a je i nadále bezplatná.
V případě, že budete chtít zřídit nebo později zrušit pevnou telefonní linku, tak je to možné,
ale tyto úkony budou potřebovat delší časovou prodlevu, než tomu bylo doposud.
Dalším bodem, na který bychom rádi upozornili a apelovali, je dodržování provozního řádu.
Připomínáme, že úprava vnějšího vzhledu domu je možná pouze se souhlasem
představenstva. Také je nutné pravidelně sekat a udržovat předzahrádky a zahrady.
Poslední dobou je trochu opomíjena údržba a prořezy přerostlých stromů a zejména živých
plotů na Vašich pozemcích, bohužel i stromy stárnou a potřebují odbornou péči. Věnujte,
prosím, především zvýšenou pozornost tújím, odsouhlasená maximální výše živého plotu
je 2,5 m. Chápeme, že túje Vám přináší pocit soukromí, ale mohou Vašim sousedům
snižovat osluněnou plochu na jejich zahradě. Buďte proto ohleduplní i k Vašemu
bezprostřednímu okolí.
Z důvodu stále pravidelnějších problémů s nedostatkem vody Vás prosíme o ekologické
chování a v měsících s největším nedostatkem vody k omezení zalévání záhonů a trávníků.
Vysoká bezpečnost areálu je trvale zajištěna díky nepřetržité přítomnosti ostrahy, systému
EZS a dostatečnému množství bezpečnostních kamer. Rovněž bychom Vás informovali o
incidentu, ke kterému došlo v areálu, byla vykradena dvě auta a jedno odcizeno. Díky
správné a pohotové reakci vlastníka vozidla, který ihned kontaktoval naši ostrahu a její
následné spolupráci s policií ČR se podařilo organizovanou partu lupičů dohledat. Na
základě této události vzešla myšlenka, jakým způsobem ještě monitorovat další „únikové“
cesty z obytného areálu. Ve spolupráci představenstva s Policií ČR, Mezinárodní školou
ISP vzešla myšlenka na umístění další kamery na ulici Nebušická směrem ven z města.
V současné době řeší Policie ČR s vlastníkem komunikace TSK umístění kamery. Pevně
věříme, že kameru Policie ČR umístí.
Jsme si vědomi toho, že areál stárne, projevuje se zde propadání silnic a tím vystupují
z vozovky kanály, což způsobuje komplikace při údržbě, ale hlavně v běžném provozu.
Opakovaně žádáme Městskou část Nebušice (vlastník komunikací v Malé Šárce) o opravu
silnic (kanálů), ale zatím bezúspěšně. I když je momentálně od MČ přislíbeno, že si nechají
vypracovat cenovou nabídku na opravu a podle té posoudí, zda najdou v rozpočtu peníze.
Společenský život v Malé Šárce se pomalu stává tradicí, několikrát do roka probíhá malé
setkání rezidentů v parku u security. Na jaře se opět konal garážový prodej. Jsme rádi, že
komunita v areálu žije a tyto plánované a domluvené akce podporujeme.
Opět i v loňském roce u nás v areálu natáčeli filmaři reklamní spot. Natáčení přineslo určitý
finanční obnos. Tyto finance jsou výhradně čerpány na opravy společného majetku akciové
společnosti, tj. altán ostrahy či sadové úpravy společných ploch apod. Na podzim tohoto
roku jsme finance využili na opravu a rekonstrukci postranní zídky u altánu security v parku.
Následně jsme provedli rekonstrukce

sociálního zázemí v přízemí a vylepšili zázemí ostrahy, které od poslední rekonstrukce před
15-ti lety již potřebovalo jisté úpravy.
Velice Vám děkujeme, že jste k těmto akciím tolerantní, je to další možný finanční zdroj, jak
vylepšovat naše společné okolí.

Za Představenstvo Malá Šárka, a.s.:

Ing. Helena Jenšová

Ing. Jiří Ježek

předsedkyně Představenstva

místopředseda Představenstva

Galina Smoliyenko

Pavel Strnad

člen Představenstva

člen Představenstva

Angela Manalo
člen Představenstva

Zpráva dozorčí rady k RÚZ

Finanční zpráva

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce

Zpráva auditora
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