
 



    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 2014 skončil ziskem ve výši Kč 84.099 tis Kč po zdanění. 

Na zvýšení zisku se především podílelo zvýšení obratu prodaného 
zboží. Společnost dosáhla v roce 2014 obratu 7.825.739 tis Kč.   

 

Společnost v závěru roku 2008 rozšířila podnikatelskou 
působnost do sféry výroby elektřiny prostřednictvím malé vodní 

elektrárny v  Semilech na řece Jizeře. V roce 2014 měla tato 

investice obrat ve výši Kč 2.429 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.  
 

  



Zpráva o obchodní činnosti 
velkoobchodu za rok 2014 

 
 

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

činnosti společnosti v roce 2014. 

Hlavní činností společnosti je obchodování s minerálními oleji, 
zejména motorovou naftou, automobilovými benziny, topnými oleji a 

směsnými palivy. 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 s malovýdejem. 

Situaci na trhu s PHM v roce 2014 lze rozdělit na dvě období. 

Od počátku roku 2014 do konce června bylo období nízkých marží a 
přebytku PHM na českém trhu, což vedlo v druhé polovině roku 2014 

k ještě větším dovozům PHM. To přineslo na českém trhu obrovský 

konkurenční boj barevných společností s privátními daňovými 
sklady. 

Od dalšího roku 2015 očekáváme zlepšení situace na trhu 

s PHM, hlavně změnou legislativy a odchodu některých barevných 
společností z českého trhu. 

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 Tereos 
TTD, a.s. 

 
 

Tržby v roce 2014 dosáhly 5 741 318 tis. Kč 
 

 

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

 

 

 



Zpráva o obchodní činnosti 
maloobchodu za rok 2014 

 

 

 Ke konci roku 2014 společnost KM-PRONA,a.s. provozovala 34 

čerpacích stanic. Po úspěšné akvizici 3 čerpacích stanic v roce 2013 

(Vlašim, Praha - Hostivař, Ostrava) jsme i v roce 2014 pokračovali 
v prorůstové politice. V červnu jsme do našeho portfolia zařadili ČS 

v Českých Budějovicích (Vráto).  
 

    
 

ČS České Budějovice - Vráto                                    
 

V roce 2014 prošla celkovou rekonstrukcí ČS v Kolešově. Cílem 

byla kompletní modernizace, která by odpovídala standardům, které 
současný trh ČS vyžaduje (atika, stojany, shop, AdBlue).  

Již po několika týdnech provozu „v novém“ se ukázalo, že 

investice byla správná a zmodernizovaná ČS si brzo našla své 
spokojené zákazníky. 

 

 

  
 

ČS Kolešov (před rekonstrukcí)                        ČS Kolešov (po rekonstrukci) 

 

Měsíční odstávku si vyžádala výměna stojanů a technologie 
(potrubní rozvody) na čerpací stanici v Hostinném. S touto uzavírkou 

jsme spojili také kompletní rekonstrukci shopu. 



                  V roce 2014 jsme také pokračovali v rozšiřování prodeje 
           alternativních  paliv.  Ethanol E85 se ke  konci  roku prodával   

       již na 26 ČS naší společnosti. Biodiesel B100 jsme ke konci roku  

       prodávali na 28 ČS. Avšak vzhledem k situaci, která v současné 
době panuje na trhu alternativních paliv – období legislativní 

nejistoty (uvalení spotřební daně)   neuvažujeme momentálně o 

dalším rozšiřování těchto paliv na další ČS. 
 Alternativou k negativnímu vývoji na trhu alternativních paliv 

může být např. zavedení produktové řady prémiových značek 

benzínu a motorové nafty.  

 

I v roce 2014 jsme pokračovali v navyšování objemu 

prodaných PHM. Oproti roku 2013 se jednalo o nárůst o 18%, čímž 
jsme překonali stanovený plán 60 mil. litrů téměř o 7 mil. litrů. 

                      

                  
2010 2011 2012 2013 2014

43 112 457 44 404 391 44 697 206

56 714 332

66 679 382

Výtoče 2010-2014 (v mil. lt)

 
 

   Cílem pro rok 2015 je zvýšit prodej PHM na ČS na 70 mil.lt. 

 
Mezi investiční plány jsme pro rok 2015 zařadili generální 

rekonstrukci ČS v Tursku (podzemní nádrž, shop, motorest, stojan 

AdBlue).  
   

A pokud nám to umožní situace na trhu, tak budeme nadále 

pokračovat v prorůstové politice a aktivně vyhledávat zajímavé 
akviziční příležitosti.  

     

      

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