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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 2015 skončil ziskem ve výši Kč 80.281 tis Kč po zdanění. Při porovnání 

s výsledkem roku 2014 se jedná o nepatrný pokles. V loňském roce tj. v roce 
2016 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 35.941 před zdaněním. 
Na tomto výrazně nižším HV oproti roku 2014 a 2015 má nejvyšší podíl snižování 
marží v důsledku konkurenčního boje na českém trhu s pohonnými hmotami.  

 
Společnost v závěru roku 2008 rozšířila podnikatelskou působnost do sféry 

výroby elektřiny prostřednictvím malé vodní elektrárny v  Semilech na řece 
Jizeře. V roce 2015 měla tato investice obrat ve výši Kč 3.219 tis Kč a v roce 2016 
byl obrat ve výši 3.091 tis Kč. Pokles obratu je zapříčiněn sníženou odkupní cenou 
vyrobené energie. 

 
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), a to z těchto důvodů: trvalý přebytek finančních prostředků, 
neefektivita vysokého základního kapitálu společnosti a skutečnost, že pro 
společnost není nutné mít vysoký základní kapitál, - částka odpovídající snížení 
základního kapitálu společnosti bude převedena do ostatních kapitálových 
fondů. 



 
Zpráva o obchodní činnosti 
Velkoobchodu za rok 2016 

 
 
 

Z pověření představenstva akciové společnosti KM-PRONA Vám 
předkládám zprávu o obchodní činnosti a o výsledcích podnikatelské činnosti 
společnosti v roce 2016. 

 
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 2016 dosáhly 4 118 073 tis Kč. 
 
 

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

 
 
 

 



Zpráva o obchodní činnosti 
maloobchodu za rok 2016 
 

V prosinci 2016 jsme do svého portfolia zařadili ČS v Jaroměřicích nad Rokytnou, 
kterou jsme odkoupili od společnosti ADW Agro a.s. Stala se tak 37. čerpací 
stanicí naší společnosti. V roce 2017 plánujeme její generální rekonstrukci. 
 
 
 Generální rekonstrukcí prošla v tomto roce čerpací stanice v Opatovicích 
nad Labem. 

 

 
     ČS Opatovice nad Labem (před)      ČS Opatovice nad Labem (po) 
         

 

 Částečnou rekonstrukcí prošla také čerpací stanice v Žatci, kde došlo 
k výměně technologie a výdejních stojanů. Nový „kabát“ získal také shop. 
  

Na čerpací stanici v Praze-Hostivaři došlo k úpravě části bistra do podoby 
Monzacafé Express. Jedná se o koncept, který doplňuje již skvěle fungující 
MONZACAFÉ na čerpací stanici v Liberci. Monzacafé Express se však více 
zaměřuje na zákazníky, kteří si chtějí vychutnat výbornou kávu spíše v autě při 
cestě do práce. Na kvalitním pákovém kávovaru Astoria Plus4You Vám zaškolená 
obsluha připraví výbornou kávu PORTOFINO (100% arabica) nebo MONZU (50% 
arabica, 50% robusta). V roce 2017 zde bude spuštěna nová služba zákazníkům. 
Objednání kávy přímo od výdejního stojanu během tankování. 

 

http://www.gemini-espresso.cz/cerstve-prazena-kava/espresso-smes-portofino
http://www.gemini-espresso.cz/cerstve-prazena-kava/espresso-smes-monza


 
 

V následujících letech budeme tento koncept rozšiřovat i na další čerpací 
stanice naší společnosti. 
 
 

I díky novým čerpacím stanicím v Chodově a v Liberci jsme v roce 2016 
opět navyšovali objem prodaných PHM. Oproti roku 2015 se jednalo o nárůst o 
11%, čímž jsme překonali stanovený plán 80 mil.lt téměř  o 2,5  mil.litrů. 

                                    

 
             

Cílem pro rok 2017 je zvýšit prodeje PHM  na ČS na 85 mil.lt. 
 

Rokem 2015 skončila legislativní a daňová podpora alternativních paliv 
(B30, B100, E85). Daňová zátěž způsobila, že prodej těchto paliv se stal vůči 
běžným fosilním palivům cenově nepříznivý. Byli jsme nuceni přehodnotit 
prodejní produktové portfolio a místo alternativních jsme do prodeje zařadili 
nové prémiové palivo, které v síti čerpacích stanic KM-PRONA a.s. prodáváme 
pod obchodním názvem DieselProPlus. Jedná se o plně aditivovanou motorovou 
naftu bez biosložky. Důraz je kladen hlavně na čistící a mazací vlastnosti. Dále 
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zvýšený cetanový index. A v zimních měsících zákazníci ocení filtrovatelnost do 
min. -32°C. 

 
Mezi investiční plány pro rok 2017 jsme zařadili rekonstrukce 3 ČS: 

 Jaroměřice nad Rokytnou  (komplexní rekonstrukce ČS)  

 Česká Lípa (rekonstrukce shopu – Monzacafé Express)   

 Stránčice (rekonstrukce shopu – Monzacafé Express) 
 
 
 

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