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Správnost údajů uvedených ve Výroční zprávě 2021 je ověřena členy představenstva společnosti Malá Šárka, a.s .

Ing. Helena Jenšová
předsedkyně představenstva

Ing. Jiří Ježek
místopředseda představenstva
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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 31.12.2020:

Členové představenstva:

Ing. Helena Jenšová
předseda představenstva
Ing. Jiří Ježek
místopředseda představenstva
Frank E. Walli
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
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Skladba akcionářů k 31.12.2020
Společnost Malá Šárka a.s. tvoří 111 akcionářů:
The United States of America:
Akcionáři vlastnící více jak 2 domy:
Individuální akcionáři:

9,2 %
22,0 %
68,8 %

-----------------------------------------------------------------------------------------Celkem
100 %

USA

velcí akcionáři
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drobní akcionáři

Zpráva představenstva společnosti
Vážení akcionáři, dámy a pánové,
dovolujeme si Vám jako každý rok předložit výroční zprávu společnosti obsahující činnosti
představenstva a hospodaření akciové společnosti Malá Šárka za uplynulý rok 2020.
Stále 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 schází pravidelně jednou měsíčně. Kromě toho proběhlo i několik
mimořádných zasedání. To vše vždy ve volném čase představenstva a bez nároku na honorář.
Areál Malá Šárka funguje v této podobě již 20let, po celou tu dobu se snažíme udržet
původní záměr investora, areál jako kompaktní celek, který ctí jednotnost a kvalitu bydlení. A
účelem akciové společnosti je dohlížet na dodržování schválených pravidel a zároveň pomáhat
se správou majetku Společnosti a hospodařením v rámci zajištění služeb. V tomto budeme
pokračovat i do budoucna, a proto je důležité zdůraznit, že nemůžeme být tolerantní
k majitelům, kteří tyto zásady nedodržují. Před koupí domu je budoucí majitel vždy seznámen
s našimi pravidly a tudíž nás velice zaráží pokud jsme i po několika letech konfrontováni se
situací, že akcionář nadále nehodlá odsouhlasená pravidla dodržovat a platit poplatky spojené
s chodem společnosti, přičemž i nadále využívá činnosti akciové společnosti ve svém
každodenním životě. Bohužel, toto je nyní jeden z problémů, který jsme nuceni s naším
právním zástupcem vyřešit. Z tohoto důvodu jsme také požádali právního zástupce o spolupráci
s aktualizací stanov Společnosti, abychom ještě jasněji vymezili pravidla pro chod areálu.
V poslední době ve větší míře zaznamenáváme pozdní úhrady faktur za služby. Tato
situace by mohla vyústit ve finanční tíseň a v jejím důsledku by to vedlo ke snížení kvality služeb
v Malé Šárce a k zvýšení poplatků pro disciplinované akcionáře. Z tohoto důvodu,
představenstvo společnosti se rozhodlo kromě sankčních poplatků zpoplatnit i vystavení
upomínek částkou 500Kč. Následně pokud i tak nebude pohledávka uhrazena do 90dnů po
splatnosti, předáme ji k vymožení inkasní společnosti. Samozřejmě vzniklé náklady na
vymáhání půjdou k tíži dlužníka.
Představenstvo i přes určité potíže s vymáháním příspěvků od některých akcionářů a
současně při rostoucí inflací splnilo rozhodnutí akcionářů dodržet rozpočet společnosti na r.
2020. V důsledku neustálé kontroly hospodaření, důsledného vymáhání pohledávek za
akcionáři a dozoru nad činností dodavatelů je tak společnost schopna vrátit část uspořených
finančních prostředků ve výši 220 510,- Kč.
Vzhledem ke stále častějším rekonstrukcím a opravám jednotlivých domů jsme nuceni
velmi důrazně apelovat na dodržování provozního řádu. Zdůrazňujeme, že úprava vnějšího
vzhledu domu je možná pouze se souhlasem představenstva a na základě přesného dodržení
manuálu pro provádění rekonstrukcí domů v areálu Malé Šárky. Znamená to zachování
stejného vzhledu domu z doby výstavby areálu včetně zachování všech ozdobných prvků na
fasádě domu, zejména kolem oken a zpětného nasazení okenic.
Připomínáme rovněž pravidelnou údržbu a sekání trávy u předzahrádky a zahrady. Nutné
jsou prořezy přerostlých stromů a zejména živých plotů na Vašich pozemcích. Prosíme, abyste
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dodržovali maximální výši živého plotu, která je 2,5 m, ale také nezapomínali upravovat šířku
plotu směrem k sousedům. Chápeme, že túje Vám přináší pocit soukromí, ale přerostlé a
neudržované porosty snižují sousedům osluněnou plochu a znehodnocují tak zeleň na zahradě
souseda. Buďte proto ohleduplní i k Vašemu bezprostřednímu okolí.
Vysoká bezpečnost areálu je trvale zajištěna díky nepřetržité přítomnosti ostrahy,
systému EZS a množství bezpečnostních kamer. I přes to připomínáme nutnost nezapomínat
na spuštění alarmu, pokud opouštíte dům i jen na pár hodin. Také je důležité, pokud zjistíte
nějaké nezvyklé chování, či pohyb osob po areálu, ihned informovat ostrahu. Další věcí, kterou
můžete pomoci k ochraně domů je již zmíněné pravidelné snižování a prořezávání živých plotů,
aby byl vidět případný nezvyklý pohyb osob po pozemku.
Kamerový systém v areálu je již starší a také nepokrývá úplně všechny vstupy do areálu,
z tohoto důvodu spolu s ostrahou hledáme možnosti přidání dalších kamer. Vytipovali jsme
nejzranitelnější místa a nyní nám spol. Top security zpracovává nejvhodnější technické řešení.
Tato záležitost bude finančně náročná, a proto abychom nezatížili roční rozpočet, bude muset
probíhat po etapách. I tak, ale není úplně jasná konečná částka, která se vzhledem k časové
rozloze nyní nedá přesně určit. Došli jsme k rozhodnutí, že část nákladů půjde z rozpočtu a část
z finanční rezervy, která je např. z odměn za natáčení v areálu atd.
Také bychom se rádi zmínili o problematice zámkových lišt u vstupních dveří vašich
domů. Jak jsme již dříve hovořili jde o velmi kvalitní dveře a zámky ze Švédska, problém je
v tom, že se bohužel vše jednou opotřebuje. Zde jsme tedy narazili na stav, že v ČR se tento
zámkový systém již nedá pořídit, nakonec jsme se domluvili s výrobcem Assa Abloy a po delší
době dovezli jeden vzorek tohoto skandinávského typu zámku (původní varianta se již nevyrábí)
na zkoušku k nám. Zámečníkovi se po drobné úpravě dveří podařilo zámek namontovat a ověřit
jeho kompatibilnost v našich dveřích. Nyní jsme tedy ve spojení s dodavatelem a objednali jsme
cca 10 zámkových lišt pro akcionáře. Orientační cena je 10 000Kč za zámek. Pokud tedy má
někdo již problém se svým zámkem bude možné si jej koupit přes Malou Šárku a.s.. Ze
zkušeností dalších rezidentů doporučujeme pro opravy či výměnu se obrátit na zámečníka pana
Siberu, který v areálu opravuje zámky cca 15let a má tedy velkou zkušenost s naším atypem.
I letošní rok je dále poznamenán celosvětovou pandemií Covid-19. Děkujeme všem
rezidentům, že dodržují hygienická pravidla i v rámci života v areálu. Z tohoto důvodu byl zrušen
garážový prodej a posunut termín konání valné hromady. Pevně věříme, že už máme to
nejsložitější za sebou.
Jsme nuceni se ještě jednou obrátit na majitele psů s velkou žádostí, aby dodržovali
pravidlo při venčení v areálu a měli psa vždy na vodítku. Zároveň žádáme o pečlivé uklízení
exkrementů.
Jedna z posledních, ale ne méně důležitých věcí je žádost vůči rezidentům, aby dbali
snížení rychlosti v celém areálu na 20km/h. Pohybuje se zde mnoho dětí a chodců a dodržování
pravidel je to nejmenší co můžeme udělat pro svoje blízké okolí. Prosíme nezapomeňte toto
zdůraznit i svým nájemníkům, především pokud se jedná o zahraniční občany.
Velice Vám děkujeme.

Za Představenstvo Malá Šárka, a.s.:
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Ing. Helena Jenšová
předsedkyně Představenstva
Galina Smoliyenko
člen Představenstva

Ing. Jiří Ježek
místopředseda Představenstva
Ing. Pavel Strnad
člen Představenstva

Frank E. Valli
člen Představenstva
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Zpráva dozorčí rady k RÚZ

PŘÍLOHA Č.: 6.4. Pozvánky
Podklad pro bod 5. pořadu jednání 31. řádné Valné hromady
„Vyjádření Dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020“
Předkládá: Dozorčí rada
Zpracoval: Tomáš Trutenko, předseda Dozorčí rady

6.4. Zpráva Dozorčí rady:

Dozorčí rada na svém jednání podrobně projednala Zprávu Představenstva k problematice vykázané Řádné
účetní závěrky za rok 2020 a vykázaný hospodářský výsledek Společnosti v roce 2020 a schválila postup a
rozhodnutí představenstva společnosti, předložený představenstvem k bodu 5.
Dozorčí rada se ztotožňuje bez výhrad s návrhem usnesení pro 31. řádnou Valnou hromadu předloženým
představenstvem k bodu 5.

Za Dozorčí radu:
Tomáš Trutenko
předseda Dozorčí rady
Kamila Le Guillou
člen Dozorčí rady
Lukáš Sommer
člen Dozorčí rady

6.5. Odůvodnění usnesení
Dozorčí rada po předchozím prozkoumání vykázané Řádné účetní závěrky za rok 2020 doporučuje Valné
hromadě její schválení bez výhrad.

9

Finanční zpráva
Finanční zpráva
V roce 2020 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 2020
157 tis. Kč účetní výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním

- 94 tis. Kč daň z příjmu právnických osob (19%)
63 tis. Kč výsledek hospodaření po zdanění (zisk)

Výsledek hospodaření za rok 2020 skončil ziskem, na daňový dopad měly vliv tyto skutečnosti ve výši:
157 tis. Kč

315 tis. Kč

účetní výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním

odpisy dlouhodobého majetku – pouze účetní, daňově
neuznatelné z důvodu nezjištění pořizovacích cen

1 tis. Kč
8 tis. Kč
5 tis. Kč
19 tis. Kč

493 tis. Kč
94 tis. Kč

daňově uznatelné odpis TZ (oplocenky) pavilon
daňově neuznatelné pojištění odpovědnosti představenstva
penalizační faktury 2020 nezaplacené v 2020
dobropisy 2017 nezaplacené v 2020

základ daně z příjmu právnických osob pro rok 2021
daň z příjmu právnických osob (19%)

Návrh na rozdělení (použití) výsledku hospodaření (zisku) za rok 2020
Výsledek hospodaření za rok 2020 (zisk) ve výši 63 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
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Příloha k účetní závěrce
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Zpráva auditora
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