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I. Základní údaje

Základní údaje o společnosti

Obchodní fi rma: Kolektory Praha, a.s.

IČO: 26 71 41 24

Právní forma: akciová společnost

Datum vzniku: 17.7.2002

Společnost Kolektory Praha, a.s. je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 7813.

Sídlo společnosti: Pešlova 341/3, 
 Praha 9, 190 00

Statutární orgán:

Předseda představenstva: Otakar Čapek
 Vackova 1560/10, Praha 5

Místopředseda představenstva: Pavel Klega
 Milánská 412, Praha 10

Člen představenstva: Ing. Petr Třeštík
 Milánská 460, Praha 10

Základní kapitál: 69 616 901,- Kč

Rozdělen na deset akcií o jmenovité hodnotě: 6 800 300,- Kč
Jedna akcie o jmenovité hodnotě: 1 613 901,- Kč

Předmět činnosti:
 - zprostředkování obchodu
 - inženýrská činnost v investiční výstavbě
 - opravy vyhrazených elektrických zařízení
 - výroba rozvaděčů NN a baterií, kabelů a vodičů
 - testování měření a analýzy
 - zámečnictví
 - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
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Vznik a poslání společnosti

Společnost Kolektory Praha, a.s. byla založena rozhodnutím Zastupitelstva Hlavního města Prahy 
č. 43/06 ze dne 27. června 2002.

Tato společnost má za úkol zajišťovat provoz,správu a údržbu kolektorové sítě v hl. městě Praze. 
V období před založením společnosti zajišťovala tyto činnosti organizace Kolektory Praha p.o., 
která byla rozhodnutím Zastupitelstva hl. města Prahy č. 02/46 ze dne 12. prosince 2002 zrušena. 
Společnost Kolektory Praha, a.s. není právním nástupcem uvedené příspěvkové organizace. Převzala 
však v plném rozsahu úkoly této organizace v nezměněném objemu výkonů a rovněž převzala smluvní 
závazky. Vzhledem k tomu, že uvedená příspěvková organizace ukončila svoji činnost k 30. září 2002 
a byla posléze k 31. 1. 2002 zrušena, převzala společnost Kolektory Praha, a.s. veškeré činnosti 
spojené se správou a údržbou kolektorů v hl. městě Praze k 1.10.2002.

Činnost v období od 1.10.2002 do 31.12.2004

Základní činností společnosti je správa, údržba a dispečerská činnost, monitoring a výkon 
pohotovostní služby na kolektorové síti v hl. městě Praze. Tato síť je vybudována nákladem hl. města 
Prahy a je rovněž majetkem HMP. Společnost Kolektory Praha má tuto kolektorovou síť pronajatu na 
základě nájemní smlouvy č NAO/55/01/001165/2002 a vykonává výše uvedené činnosti na základě 
smluv mandátních a komisionářských, jejichž přehled je uveden v příloze „Zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami“, která je součástí této Výroční zprávy. Všechny tyto smlouvy byly uzavřeny 
mezi společností Kolektory Praha, a.s. a hlavním městem Prahou.

Způsob nabytí vlastního kapitálu

Vlastní kapitál nabyla společnost formou nepeněžitého vkladu movitých a nemovitých věcí v hodnotě 
68 003 000,- Kč a vklad byl splacen zápisem o vkladu movitých věcí, sepsaným hl. městem Prahou 
s tím, že tyto věci přecházejí do vlastnictví a užívání založené společnosti a u nemovitých věcí 
písemným prohlášením podle ustanovení § 60 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku.

Dále byl vlastní kapitál navýšen v roce 2003 vkladem movitých věcí v hodnotě 1 613 901,- Kč 
a vklad byl opět splacen zápisem o vkladu movitých věcí jako v předešlém případě.
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II. Cíle

Rok 2004 byl druhým uceleným obdobím činnosti společnosti. Z jejího poslání, daného i Zakládací 
listinou vyplývá, že hlavním úkolem je komplex činností, související s údržbou, správou, dispečerskou 
službou, monitoringem a nepřetržitou pohotovostní službou na kolektorové síti v hl. městě Praze.

Pro co nejkvalitnější splnění všech výše uvedených úkolů provedlo vedení společnosti několik opatře-
ní směřujících ke zkvalitnění činnosti a k racionálnějšímu využití lidských i materiálních zdrojů.
Společnost získala díky kvalitě své práce, úrovni a racionalitě řízení certifi kát jakosti ISO 9000, 
který byl v roce 2004 obhájen. 

Struktura zaměstnanců byla upravena tak, aby administrativní část byla co nejracionálněji využita 
a nedocházelo k navyšování pracovníků této sféry a společnost se zaměřila na zvyšování kvality 
technicko – inženýrské činnosti, kvality údržby a správy kolektorové sítě včetně monitoringu. 

Strukturu zaměstnanců ukazuje následující graf.

   Vedení společnosti a adm. pracovníci (19%)
   Technici (13%)
   Dispečeři (14%)

Strukrura zaměstnanců – celkem 111   Dělníci (54%)

21

20

15

55
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Společnost na základě Mandátní a Komisionářské smlouvy s hl. městem Prahou zajistila v roce 2004 
na kolektorech, které jsou v majetku hl. města Prahy a jsou společnosti pronajaty na základě Nájemní 
smlouvy zejména tyto hlavní investiční akce a opravy:

a) Rekonstrukce monitoringu v oblasti Petrovice – 4., 6., a 7. stavba
(investiční akce) celkem 18 240 tis. Kč

b) Oprava hydroizolací vč. st. úprav – všechny oblasti celkem 8 000 tis. Kč
c) Opravy vybavení kolektorových podchodů, nadzemních objektů 

a likvidace nadbytečných vstupů celkem 92 000 tis. Kč
d) Byl proveden energetický audit na zařízeních ve správě společnosti.

Všechny výše uvedené akce, zajišťované společností pro hl. město Prahu na základě uvedených smluv 
byly úspěšně dokončeny a proběhly kolaudačním řízením a řádnými přejímkami.

Ve společnosti byl zřízen institut vnitřního auditu, jehož úkolem je sledování průběhu investičních 
akcí. Kontrola proběhla ve třech etapách a výsledky byly předány HMP.

Byly rovněž udrženy a prohloubeny dobré vztahy se subjekty, jež jsou uživateli kolektorů, tedy 
zákazníky společnosti, jako např. UPC, PT a.s., PVS, PVK, PRE, Č. Telecom, PV a.s. atd.
Oceněním práce společnosti je i stálý zájem o ukládání nových sítí do kolektorů, rovněž tak zájem 
o výstavbu nových kolektorových tras.

Dle názoru vedení společnosti byla a je na velmi dobré úrovni i spolupráce s jediným akcionářem, 
tedy hl. městem Prahou, zvláště pak Radou HMP, díky jejíž vstřícnosti se společnosti daří realizovat 
akce vedoucí ke zkvalitňování i rozšiřování kolektorové sítě a tím i služeb společností poskytovaných.

Součástí činnosti společnosti je rovněž trvalá spolupráce s Útvarem rozvoje města a Odborem 
městského investora při přípravě výstavby kolektorové sítě a při realizaci technického dozoru 
v průběhu výstavby. 

Společnost se v roce 2004 zúčastnila VOS na realizaci inženýrsko – investiční činnosti při výstavbě 
kolektoru Václavské náměstí – trasa B, ve které zvítězila a smlouva mezi HMP OMI a společností byla 
v roce 2004 podepsána. 
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III. Zhodnocení hospodaření

Zhodnocení hospodaření v roce 2004 a předpokládaný vývoj společnosti.

V roce 2003 proběhlo první ucelené účetní období, kdy bylo možno hodnotit hospodaření společnosti. 
V roce 2002, společnost hospodařila pouze ve IV. Q., kdy navázala na činnost příspěvkové organizace 
Kolektory Praha. Z těchto důvodů lze provést srovnání s rokem 2003 a fi nančním plánem na rok 2005. 

Tyto údaje poskytuje níže uvedená tabulka. 

Vzhledem k poslání společnosti je snahou většinu výnosů využít na provozní činnost vykonávanou pro 
hl. město Prahu, tedy na správu, údržbu, monitoring, dispečerskou a pohotovostní službu. Všechny 
tyto činnosti umožňují plynulý a bezpečný provoz kolektorové sítě v hl. městě Praze, což je v zájmu 
jednak uživatelů kolektorů, jednak města a jeho obyvatel.

Vytvořený zisk je rozdělen jednak do povinně ze zákona tvořeného rezervního fondu, jednak do fondu 
sociálního.

Následující tabulka shrnuje nejdůležitější ukazatele za rok 2004, jejich srovnání s rokem 2003 a zároveň s plánem na rok 2005:

Položka Rok 2003 (v tis. Kč) Rok 2004 (v tis. Kč) Předpoklad r. 2005 
(v tis. Kč)

Tržby celkem 113 670 119 144 126 904

Náklady celkem 112 030 117 513 125 254

Vlastní kapitál 69 617 69 617 69 617

Úvěry 0 0 0

Běžný HV 1 640 1 630 1 650

HV po zdanění 1 231 1 230 1 235

Přidaná hodnota 64 075 68 234 70 000

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na činnost společnosti.

Společnost vzhledem ke svému provoznímu charakteru nevydává prostředky na výzkum a vývoj, rovněž 
tak nevynakládá prostředky na pořizování vlastních akcií, obchodních podílů atd.

Společnost působí pouze na území hl. města Prahy a nemá tedy organizační složku v zahraničí.
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IV. Údaje z rozvahy 
     a výkazu zisku a ztráty
Rozvaha v plném rozsahu
ke dni 31.12.2004 (v celých tisících Kč)

ozna-
čení 

a

AKTIVA

b

Číslo  
řádku 

c 

Běžné účetní období Min.úč.
období  

Brutto 
1

Korekce         
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)=ř.67 001 88 441 −7 990 80 451 78 188
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0
B. Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23) 003 71 190 −7 990 63 200 66 507
B. I. Dlouhodobý nehmot. maj. (ř.05 až 12) 004 223 −93 130 98
B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0
3. Software 007 223 −93 130 98
4. Ocenitelná práva 008 0
5. Goodwill 009 0
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0
8. Poskyt. zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 012 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 013 70 967 −7 897 63 070 66 409
B. II. 1. Pozemky 014 5 854 5 854 5 854

2.  Stavby 015 49 127 −3 218 45 909 47 696
3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 016 15 986 −4 679 11 307 12 704
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0
5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 155
8. Poskyt. zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0

B. III. Dlouhodobý fi nanční majetek (ř.24 až 30) 023 0 0 0 0
B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0

2. Podíly v úč. jednotkách pod podstatným 
vlivem

025 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0
4. Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv
027 0

5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 028 0
6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 029 0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi n. majetek 030 0

C. Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58) 031 15 914 0 15 914 10 222
C. I. Zásoby (ř.33 až 38) 032 274 0 274 385
C. I. 1. Materiál 033 274 274 385

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0
3. Výrobky 035 0
4. Zvířata 036 0
5. Zboží 037 0
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) 039 0 0 0 0
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C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0
2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba 041 0
3. Pohledávky – podstatný vliv 042 0
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení
043 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0
6. Dohadné účty aktivní 045 0
7. Jiné pohledávky 046 0
8. Odložená daňová pohledávka 047 0

C. III.  Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) 048 3 147 0 3 147 2 150
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 1 976 1 976 755

2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba 050 0
3. Pohledávky – podstatný vliv 051 0
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení
052 0

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0
6. Stát – daňové pohledávky 054 0
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1 171 1 171 1 395
8. Dohadné účty aktivní 056 0
9. Jiné pohledávky 057 0

C. IV. Krátkodobý fi nanční maj. (ř.59 až 62) 058 12 493 0 12 493 7 687
C. IV. 1. Peníze 059 370 370 235

2. Účty v bankách 060 12 123 12 123 7 452
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0
4. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek 062 0

D. I. Časové rozlišení (ř.64 až 66) 063 1 337 0 1 337 1 459
D. I. 1. Náklady příštích období 064 1 337 1 337 1 459

2. Komplexní náklady příštích období 065 0
3. Příjmy příštích období 066 0

označ.

a

PASIVA

b

číslo 
řádku   

c

Běžné 
úč.obd.  

5

min.úč.
období¨

6

PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)=ř.001 067 80 451 78 188
A. Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84) 068 71 008 71 096
A. I. Základní kapitál (ř.70 až 72) 069 69 617 69 617
A. I. 1. Základní kapitál 070 69 617 69 617

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (−) 071

3. Změny základního kapitálu (+/−) 072

A. II. Kapitálové fondy (ř.74 až 77) 073 0 0
A. II. 1. Emisní ážio 074

2. Ostatní kapitálové fondy 075

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/−) 076

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/−) 077

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80) 078 873 182
A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 115 50

2. Statutární a ostatní fondy 080 758 132
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83) 081 0 0
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A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082

2. Neuhrazená ztráta minulých let (−) 083

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř.01−69−73−78−81−85
−118) = ř.60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

084 518 1 297

B. Cizí zdroje (ř.86+91+102+114) 085 9 443 7 092
B. I. Rezervy (ř.87 až 90) 086 0 0
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088

3. Rezerva na daň z příjmů 089

4. Ostatní rezervy 090

B. II. Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101) 091 220 106
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092

2. Závazky – ovládající a řídící osoba 093

3. Závazky – podstatný vliv 094

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

095

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096

6. Vydané dluhopisy 097

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098

8. Dohadné účty pasivní 099

9. Jiné závazky 100

10. Odložený daňový závazek 101 220 106
B. III. Krátkodobé závazky (ř.103 až 113) 102 9 223 6 986
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 1 311 1 308

2. Závazky – ovládající a řídící osoba 104

3. Závazky – podstatný vliv 105

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení

106

5. Závazky k zaměstnancům 107

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 1 409 1 387
7. Stát – daňové závazky a dotace 109 3 453 1 421
8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 18 16
9. Vydané dluhopisy 111

10. Dohadné účty pasivní 112 578 469
11. Jiné závazky 113 2 454 2 385

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115 až 117) 114 0 0
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116

3. Krátkodobé fi nanční výpomoci 117

C. I. Časové rozlišení (ř.119+120) 118 0 0
C. I. 1. Výdaje příštích období 119

2. Výnosy příštích období 120
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Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31.12.2004 (v celých tisících Kč)

označ.

a

TEXT

b

Číslo 
řádku 

c

Skutečnost v úč. obd.
běžném

1
minulém

2

I. Tržby za prodej zboží 01

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02

+ Obchodní marže (ř.01−02) 03 0 0
II. Výkony (ř.05 až 07) 04 115 218 110 047

 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 115 218 110 047
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06

3. Aktivace 07

B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) 08 46 984 45 973
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 8 283 8 043
B. 2. Služby 10 38 701 37 930

+ Přidaná hodnota (ř.03+04−08) 11 68 234 64 074
C. Osobní náklady (ř.13 až 16) 12 63 840 60 965
C. 1. Mzdové náklady 13 44 559 43 918
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 2 500 799
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 15 771 15 206
C. 4. Sociální náklady 16 1 010 1 042
D. Daně a poplatky 17 192 163
E. Odpisy douhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 4 208 3 377

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) 19 667 248
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 667 248
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21

F. Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 
(ř.23+24)

22 1 037 223

F. 1. Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 037 223
F. 2. Prodaný materiál 24

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období (+/−)

25

IV. Ostatní provozní výnosy 26 3 509 3 246
H. Ostatní provozní náklady 27 1 390 1 162

V. Převod provozních výnosů 28

I. Převod provozních nákladů 29

* Provozní výsledek hospodaření 
[ř.11−12−17−18+19−22−(+/−25)+26−27+(−28)−(−29)]

30 1 743 1 678

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31

J. Prodané cenné papíry a podíly 32

VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku (ř.34 až 36) 33 0 0
VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem
34

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku 36

VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 37

K. Náklady z fi nančního majetku 38

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi n. oblasti (+/−) 41

X. Výnosové úroky 42 97 34
N. Nákladové úroky 43

XI. Ostatní fi nanční výnosy 44 96
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O. Ostatní fi nanční náklady 45 138 170
XII. Převod fi nančních výnosů 46

P. Převod fi nančních nákladů 47

* Finanční výsledek hospodaření 
[ř.31−32+33+37−38 + 39−40−(+/−41)+42−43 + 44−45+(−46)−(−47)]

48 −41 −40

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51) 49 1 184 341
Q. 1. - splatná 50 1 070 614

2. - odložená 51 114 −273
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48−49) 52 518 1 297
XIIII. Mimořádné výnosy 53

R. Mimořádné náklady 54

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 0 0
S. 1. - splatná 56

2. - odložená 57

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53−54−55) 58 0 0
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/−) 59

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/−) (ř.52+58−59) 60 518 1 297
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/−) (ř.30+48+53−54) 61 1 702 1 638
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V. Příloha tvořící součást účetní 
    závěrky
1. Obecné vysvětlivky k příloze 
Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. 
v platném znění a vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění.
Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
V příloze jsou uváděny údaje za minulé účetní období, jsou-li srovnatelné s údaji za běžné účetní 
období.
Společnost Kolektory Praha, a.s. je dále jen uváděna pod pojmem „společnost“.

2. Obecné údaje o účetní jednotce 
2.1. Popis účetní jednotky 
a) Základní údaje

Firma: Kolektory Praha, a.s.
IČ: 26714124
Založení / vznik: 17.7.2002
Sídlo: Pešlova 3, č.p. 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Právní forma: Akciová společnost
Společnost vedena 
u soudu, oddíl, vložka: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7813
Hospodářský rok: Od 1.1.2004 do 31.12.2004
Předmět podnikání dle OR: Zprostředkování obchodu, inženýrská činnost v investiční výstavbě,

opravy vyhrazených elektrických zařízení, výroba rozvaděčů nízkého 
napětí a baterií, kabelů a vodičů, testování, měření a analýzy, 
zámečnictví, výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Základní kapitál: 69 616 901,- Kč

b) Osoby podílející se 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky k 31.12.2004:

Jméno-název Adresa
Podíl v %
Běž.obd. Min.obd.

Hlavní město Praha Praha 1, Mariánské nám. 2, 110 00 100% 100%
Celkem 100% 100%

c) Společnost není součástí konsolidačního celku.
Společnost má povinnost zpracovat zprávu o ovládacích vztazích.
Společností byla zpracována zpráva o ovládacích vztazích dne 1.3.2005.

d) Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku,
popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období.
V roce 2004 provedla společnost změny v zápisu do obchodního rejstříku.
Člen dozorčí rady František Adámek byl dne 8.6.2004 odvolán a 9.6.2004 jmenován nový člen 
RNDr. Lubomír Habrnál. 



17

e) Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2004

Jméno Adresa Funkce Od Do 
Otakar Čapek Vackova 1560, Praha 5 Předseda představenstva 17.7.2002
Ing. Petr Třeštík Milánská 460, Praha 10 Místopředseda 

představenstva
24.4.2003

Pavel Klega Milánská 412, Praha 10 Místopředseda 
představenstva

24.4.2003

Martin Langmajer Tichonická 30, Praha 4 Předseda dozorčí rady 5.5.2003
RNDr.Miloš Gregar Kopanina 365, Praha 5 Místopředseda dozorčí rady 5.5.2003
Ing. Václav Jarolímek Vestec 139 Člen dozorčí rady 16.4.2003
Ing. Pavel Hejsek Kladno-Kročehlavy Člen dozorčí rady 30.4.2003
Naděžda Koryntová Botevova 3104, Praha 4 Člen dozorčí rady 16.4.2003
RNDr. Lubomír Habrnál V nížinách 427, Praha 10 Člen dozorčí rady 9.6.2004

Způsob jednání za společnost:
Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám za představenstvo buď všichni členové představen- 
stva nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo 
místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva na základě písemného 
pověření představenstvem.
Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo 
společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda 
představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření 
představenstvem připojí svůj podpis k vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti či 
otisku razítka společnosti.

2.2. Podniky, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv
Společnost nemá podstatný nebo rozhodující vliv v jiné společnosti.

2.3. Zaměstnanci
Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, dále v úhrnu odměny ostatních členů 
statutárních a dozorčích orgánů:

Průměrný 
přepočtený počet

Mzdy (tis. Kč)

Náklady na soc. 
zabezpečení a 
zdrav. pojištění 

(tis. Kč)

Sociální náklady
(tis. Kč)

Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd.
Zaměstnanci 112 113 44 559 43 918 15 771 15 206 1 010 1 042
Statutární orgány 3 3 1 035 310
Dozorčí orgány 6 6 1 465 489
Celkem x x 47 059 44 717 15 771 15 206 1 010 1 042

Ve statutárních a dozorčích orgánech jsou 4 členové zahrnuti duplicitně: jsou zároveň zaměstnanci 
společnosti. 

2.4. Poskytnuté půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění
Výše půjček, úvěrů s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, poskytnutá zajištění a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální 
formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů 
v úhrnné výši za jednotlivé kategorie osob (např. bezplatná předání osobních automobilů k užívání, platby důchodového připojištění apod.).

Nebyly poskytnuty.
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3. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních
    zásadách a způsobech oceňování 
3.1. Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku
        a jejich změny
Společnost používá pouze účetní metody a postupy stanovené vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném 
znění a Českými účetními standardy pro podnikatele. Společnost nepoužívá zvláštní metody, které by 
nebyly popsány níže a měly vliv na posouzení situace společnosti. Účetní závěrka k datu 31.12.2004 
podléhá dle platných norem auditu.

3.2. Oceňování
3.2.1. Způsob oceňování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku vyrobeného vlastní činností
Nejsou.

3.2.2. Způsob oceňování nakupovaných zásob 
Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody
FIFO – první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících 
(náklady na přepravu, provize atd.).

3.2.3. Způsob oceňování zásob vytvořených vlastní činností 
Nejsou.
   
3.2.4. Způsob oceňování cenných papírů a podílů 
Nejsou.

5. Způsob oceňování derivátů
Nejsou.

3.2.6. Způsob oceňování částí majetku a závazků zajištěných deriváty
Nevyskytuje se.

3.2.7. Odložená daň
O odložené dani bylo účtováno.

Pro promítnutí odložené daňové povinnosti se prověří účetní jednotkou tyto oblasti:
- Daňová zůstatková cena mínus účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku
- Výše opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku
- Výše opravných položek k dlouhodobému fi nančnímu majetku
- Výše opravných položek k zásobám
- Výše opravných položek k pohledávkám
- Pohledávky z titulu smluvních sankcí
- Závazky z titulu smluvních pokut
- Daňové závazky – pojistné na sociální poj. a zdravotní poj. do výše zaplaceného pojistného
- Výše nedaňových rezerv – záruční garance
- Reinvestice – nevyužitý odpočet dle § 34 odst. 3-7 ZDP
- Daňová ztráta nevyčerpaná z minulých let
- Ostatní oblasti

Účetní jednotka účtuje o odložené dani.

3.2.8. Způsob oceňování příchovků a přírůstků zvířat
Nejsou.

3.2.9. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného
v průběhu účetního období 
Reprodukční pořizovací cena se stanovuje na základě posudku znalce. Reprodukční pořizovací cenou 
se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. 
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3.2.10. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen 
Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob 
a zásob vyrobených ve vlastní režii.

U společnosti jsou vedlejšími náklady, které účetní jednotka pomocí koefi cientu rozpouští na celkový 
objem hodnoty nově pořízených zásob, zejména: dopravné související s pořízením zásob.

3.2.11. Podstatné změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 
předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a s vyčíslením peněžních částek 
těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření, je-li to reálné stanovit 
(viz § 7 odst.5 zákona)

Nedošlo k žádným změnám.

3.2.12. Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení 
jejich výše 

Tvorba opravných položek
Účetní opravné položky se vytvářejí k majetku, u kterého se při inventarizaci zjistí, že jeho ocenění 
v účetnictví je vyšší než momentální tržní cena, avšak tato skutečnost je přechodného charakteru. 
V případech trvalého znehodnocení majetku je nutno tento majetek odepsat při respektování platných 
účetních i daňových postupů.

Směrnice:
a) Opravné položky u dlouhodobého majetku

Pokud nastanou důvody k vytvoření opravných položek, o jejich výši a zúčtování rozhodne na návrh 
hlavní inventarizační komise vedení společnosti a podkladem k zúčtování je zápis z jednání (porady) 
vedení společnosti.

Jedná se zejména o tyto případy:

a) případ, kdy je současná tržní hodnota majetku nižší vlivem klesajících cen u určitých druhů
majetku, např. při poklesu cen nemovitostí a pozemků, pokud klesá jejich cena v dané lokalitě, 
při poklesu cen výpočetní techniky apod.;

b) případ, kdy se jedná o nevyužívaný majetek, u něhož není jasné jeho další použití a možnost 
prodeje za minimálně účetní zůstatkovou cenu; 

c) v případě specifi ckých druhů majetku, které společnost nevyužívá a zamýšlí je prodat, pokud není
jisté, že se na tento majetek najde zákazník;

d) v případě majetku, který nelze opravit či zajistit náhradní díly, ani není jistota, zda se tak podaří;
e) pokud majetek není možné dočasně užívat, protože nejsou splněny zákonné normy a předpis, 

např. bezpečnostní, hygienické, požární a stavební předpisy;
f) pokud se jedná o majetek v současné době neprodejný za minimálně účetní hodnotu z toho důvodu,

že již není módní, např. u uměl. děl;
g) u investic na účtech pořízení majetku v případě , že existuje podezření, že majetek nebude zařazen 

do užívání ani prodán za minimálně účetní hodnotu a bude muset být zaúčtován do nákladů jako 
zmařená investice.

Doplňující metodou pro ověření reálné hodnoty dlouhodobého majetku je diskontování čistých 
peněžních příjmů za konkrétní provozovnu.  

b) Opravné položky u zásob 
Jejich tvorba bude v závislosti na obrátce zásob nebo individuální dle posouzení tržních cen. 

Průměrná (žádoucí) obrátka zásob je 30 dnů, opravné položky nad tuto dobu budou tvořeny ve výši:

5 % u zásob, u nichž doba na skladě překročila 50 dnů
15 % u zásob, u nichž doba na skladě překročila 100 dnů  
20 % u zásob, u nichž doba na skladě překročila 200 dnů
30 % u zásob, u nichž doba na skladě překročila 365 dnů

c) Opravné položky u pohledávek 
Jejich tvorba bude v závislosti na lhůtě jejich splatnosti v kombinaci s tvorbou zákonných položek.
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Opravné položky k pohledávkám se vytváří k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím 
řízení a k nepromlčeným pohledávkám, které jsou účtovány v účetnictví.
Návrh tvoření opravné položky na pohledávky je předkládán inventarizační komisi, která prováděla 
dokladovou inventuru pohledávek. Podkladem je rozbor pohledávek po lhůtě splatnosti a podle míry 
a formy jištění pohledávek.

Opravné položky se tvoří: 

1) hromadně
Opravné položky se tvoří ve výši vyplývající ze lhůty nezaplacení a s přihlédnutím k míře jištění. 
Základem pro návrh tvorby jsou tyto zásady:

- pohledávky po lhůtě splatnosti do 90 dnů - opravná položka  10%
- pohledávky po lhůtě splatnosti od 90 do 180 dnů - opravná položka  20%
- pohledávky po lhůtě splatnosti od 180 do 270 dnů - opravná položka  50%
- pohledávky po lhůtě splatnosti od 270 do 360 dnů - opravná položka  80%
- pohledávky po lhůtě splatnosti od 360 starší - opravná položka  100%

2) individuálně podle míry jištění pohledávky
Výše opravné položky je stanovena na základě přihlédnutí k riziku, formě a míře jištění dané 
pohledávky. Mezi formy jištění se zahrnují přiměřeně tyto formy:
a) směnka
b) zástava
c) záruka
d) obchodní podmínky uzavřených smluv
e) pojistka
f) splátkový kalendář
g) ostatní specifi cké formy
h) notářský zápis

Rizikem je myšlen faktický stav případného sporu o zaplacení pohledávky, bonita klienta, současná 
situace dlužníka a očekávaný vývoj dlužníka.

Opravné položky se navrhují na jednotlivé pohledávky takto: (nebo hromadně dle určených pravidel)

d) Opravné položky k dlouhodobému fi nančnímu majetku
Nevyskytuje se.
 
3.2.13. Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody 
Účetní odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě pořizovací 
ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Rozmezí doby odpisování:

Skupina dlouhodobého majetku Doba odpisování
Běžné účetní období Minulé účetní období

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 roky 4 roky
Budovy, haly a stavby 34 roky  34 roky
Stroje, přístroje a zařízení 5-20 roků 5-20 roků
Dopravní prostředky 5-10 roků  5-10 roků
Inventář 2 roky 2 roky
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 roky 2 roky

3.2.14. Metoda evidence drobného majetku a jeho případného odepisování 
Drobný nehmotný majetek  – do 3.000 Kč do nákladů
 – od 3.001 Kč do 10.000 Kč do nákladů a vedeno v operativní evidenci
Drobný hmotný majetek  – do 1.500 Kč do nákladů bez operativní evidence
 – od 1.501 Kč do 5.000 Kč do nákladů a vedeno v operativní evidenci
3.2.15. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
Majetek a závazky se přepočítávají denním kurzem devizového trhu stanoveným ČNB a to k okamžiku 
ocenění. 
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4. Doplňující informace k rozvaze výkazu zisků a ztrát 
4.1. Významné skutečnosti, které nelze z účetních výkazů vyčíst, protože v nich
        nejsou zahrnuty, nebo jsou kompenzovány s jinými položkami a nejsou
        vykázány samostatně 
Významné události se nevyskytly.

4.2. Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem
        sestavení účetní závěrky. 
tj. události, které představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků v okamžiku sestavení účetní závěrky a jejichž neuvedení 
by mohlo ovlivnit rozhodování uživatelů účetních informací 

Společnost prověřila všechny oblasti určené vnitřní směrnicí a vyplynulo, že mezi rozvahovým dnem a 
okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 

4.3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
4.3.1. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku

Pořizovací cena Stav k 
31.12.02

Přírůstky Pře-
vody

Úbytky Stav k 
31.12.03

Přírůstky Pře-
vody

Úbytky Stav k 
31.12.04

Software 74 65 139 84 223 
Celkem 74 65 139 84 223 

Oprávky a 
opravné položky

Stav k 
31.12.02

Přírůstky Pře-
vody

Úbytky Stav k 
31.12.03

Přírůstky Pře-
vody

Úbytky Stav k 
31.12.04

Software 9 32 41 52 93
Celkem 9 32 41 52 93

Zůstatková cena 
(netto)

Stav 
k 31.12.02

Stav 
k 31.12.03

Stav 
k 31.12.04

Software 65 98 130
Celkem 65 98 130

4.3.2. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku

Pořizovací cena Stav k 
31.12.02

Přírůstky Pře-
vody

Úbytky Stav k
31.12.03

Přírůstky Pře-
vody

Úbytky Stav k 
31.12.04

Pozemky
5 854

5 854
5 854

Budovy 49 432 49 432 305 49 127
Samost. movité věci
- Stroje a zařízení 3 061 242 104 3 199 47 29 3 217
- Doprav. prostředky 4 535 741 1 015 4 261 1 263 682 4 842
- Inventář 5 371 2 780 311 7 840 700 613 7 927
Nedok.dl.hmot.maj. 0 1 118 963 155 2 010 2 165 0
Celkem 68 253 4 881 2 393 70 741 4 020 3 794 70 967

Oprávky a opravné 
položky

Stav k 
31.12.02

Přírůstky Pře-
vody

Úbytky Stav k 
31.12.03

Přírůstky Pře-
vody

Úbytky Stav k 
31.12.04

Budovy 253 1 483 1 736 1 482 3 218
Samost. movité věci:
- Stroje a zařízení 278 561 31 808 621 85 1 344
- Doprav. prostředky 472 1 137 382 1 227 1 159 750 1 636
- Inventář 4 563 6 561 1 661 523 1 699
Celkem 1 007 3 744 419 4 332 4 923 1 358 7 897
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Zůstatková cena (netto) Stav 
k 31.12.02

Stav 
k 31.12.03

Stav 
k 31.12.04

Pozemky 5 854 5 854 5 854
Budovy 49 179 47 696 45 909
Samost. movité věci:
- Stroje a zařízení 2 783 2 391 1 873
- Doprav. prostředky 4 063 3 034 3 206
- Inventář 5 366 7 279 6 228
Nedok. dl. hmot. maj. 155
Celkem 67 245 66 409 63 070

4.4. Finanční pronájem 

Název předmětu leasingu 
(skupina majetku)

Součet splátek Uhrazené 
splátky

Budoucí platby splatné
do 1 roku po 1 roce

Běž. 
obd.

Min. 
obd.

Běž. 
obd.

Min. 
obd.

Běž. 
obd.

Min. 
obd.

Běž. 
obd.

Min. 
obd.

Dopravní prostředky 10407 5962 7863 2877 1714 1759 830 1326
Stroje a zařízení
Ostatní
Celkem 10407 5962 7863 2877 1714 1759 830 1326

Způsob evidence majetku po ukončení leasingu
- Vedeno v podrozvahové evidenci

4.5. Dlouhodobý fi nanční majetek a cenné papíry 
Společnost nemá dlouhodobý fi nanční majetek a cenné papíry.

4.6. Pohledávky 
4.6.1. Rozbor pohledávek dle splatnosti, výše opravných položek
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů dle splatnosti:

Termíny splatnosti Brutto hodnota Opravná 
položka

Netto hodnota

Běž. 
obd.

Min. 
obd.

Běž. 
obd.

Min. 
obd.

Běž. 
obd.

Min. 
obd.

Pohledávky z obch. vztahů před lhůtou splatnosti 1 813 626 1 813 626
Po splatnosti od 0 do 3 měsíců 123 105 123 105
Po splatnosti od 3 do 6 měsíců 0 24 0 24
Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 40 0 40
Po splatnosti nad 12
Pohledávky za dlužníky v konkursu a vyrovnání
Celkem (vazba na CIII.1.) 1 976 755 1 976 755

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů dle splatnosti:
Nejsou. 

Krátkodobé pohledávky (vazba na rozvahu):

Typ pohledávek Netto hodnota celkem Z toho netto hodnota 
k podnikům ve skupině

Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd.
Z obchodních vztahů 1 976 755
Z toho: určené k obchodování oceněné reálnou 
hodnotou
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
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Pohledávky – podstatný vliv
Za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát – daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 171 1 395
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Celkem (vazba na C.III.) 3 147 2 150

 
Dlouhodobé pohledávky (vazba na rozvahu): 
Nejsou.

4.6.2. Vzájemné obchody mezi společnostmi ve skupině (prodeje)
Vzájemné pohledávky ani obchody mezi společnostmi ve skupině nejsou. 

4.6.3. Pohledávky kryté zástavním právem, či jinak ručené
Nejsou.

4.7. Ostatní aktiva
Zahrnují především:
a) náklady příštích období – pojištění automobilů 268
b) náklady příštích období – předplatné, nájemné, parkovné, pojištění budov a podnik. rizik 260
c) předem zaplacené leasingové smlouvy 809
 

4.8. Vlastní kapitál 
Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období včetně popisu případů, které měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek 
vlastního kapitálu, u základního kapitálu druh a počet akcií (a.s.) či výši podílů podle jednotlivých společníků (s.r.o.), splacenou a ne- 
splacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti.

Změny položek vlastního kapitálu jsou uvedeny v samostatném výkazu v příloze č. 1.

4.8.1. Základní kapitál

Společník Podíl v % Výše podílu v Kč Nesplaceno Datum splatnosti
Hlavní město Praha 100 69 616 901
Celkem 100 69 616 901

Základní kapitál společnosti se skládá z 11 akcií na jméno:
Plně upsaných, s nominální hodnotou 10 akcií 6 800 300 Kč a 1 akcie 1 613 901 Kč. 
Příděl do rezervního fondu je dán stanovami společnosti.

4.8.2. Rozdělení zisku minulého období

Na valné hromadě společnosti konané dne 8.6.2004 bylo schváleno rozdělení zisku za rok 2003 
ve výši 1 297 tis. Kč.
Valná hromada společnosti rozhodla nevyplácet dividendy ze zisku roku 2003.

Popis Částka 
Běž. obd. Min. obd.

Příděl do rezervního fondu 65 50
Zúčtování odložených daní minulých let
Příděl do nerozděleného zisku minulých let
Ostatním fondům 1 232 200
Celkem rozdělený zisk 1 297 250
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4.9. Závazky 
4.9.1. Rozbor závazků dle splatnosti
Rozbor krátkodobých závazků z obch. styku dle splatnosti: 

Termíny splatnosti Brutto hodnota
Běž. obd. Min. obd.

Závazky před lhůtou splatnosti 1 240 989
Po splatnosti od 0 do 6 měsíců 71 319
Po splatnosti od 6 do 12 měsíců
Po splatnosti nad 12 měsíců
Celkem (vazba na B.III.1.) 1 311 1 308

Rozbor dlouhodobých závazků z obchodních vztahů dle splatnosti:
Nejsou.

Krátkodobé závazky (vazba na rozvahu): 

Typ závazku Neuhrazená hodnota 
celkem

Z toho hodnota 
k podnikům ve skupině

Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd.
Závazky z obchodních vztahů 1 311 1 308
Závazky – ovládající a řídící osoba
Závazky – podstatný vliv
Závazky k zaměstnancům 2 454 2 385
Závazky ze sociální zabezpečení a zdravotního 
pojištění

1 409 1 387

Stát – daňové závazky 3 453 1 421
Krátkodobé přijaté zálohy 18 16
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní 578 469
Jiné závazky 
Celkem (vazba na B.III.) 9 223 6 986

Dlouhodobé závazky (vazba na rozvahu):

Typ závazku Neuhrazená hodnota 
celkem

Z toho hodnota 
k podnikům ve skupině

Běž. Obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd.
Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládající a řízená osoba
Závazky – podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek 220 106
Celkem (vazba na B.II.) 220 106

4.9.2. Vzájemné obchody mezi společnostmi ve skupině (nákupy) 
V průběhu roku společnost neprováděla obchody se spřízněnými stranami v rámci své běžné 
podnikatelské činnosti. 
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4.9.3. Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ 
jeho nesplacení
Nejsou. 

4.9.4. Závazky (peněžité a nepeněžité) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv) 

Nejsou.

4.10. Rezervy 
4.10.1. Významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva 
Nejsou.

4.10.2. Zákonné (daňové) rezervy 
Daňové rezervy nejsou vytvořeny.

4.10.3. Účetní rezervy
Účetní rezervy nejsou vytvořeny.

4.11. Ostatní pasiva 
Nejsou.

4.12. Mimobilanční údaje 
4.12.1. Majetek neuvedený v rozvaze

Druh majetku Hodnota (v pořiz.cenách)
Běž. obd. Min. obd.

Drobný hmotný majetek (operativní evidence) 599 296
Drobný nehmotný majetek (operativní evidence) 249 205
Majetek z ukončených LS – odhad současné tržní ceny 
(operativní evidence) 

1 540 590

Poskytnutá záruka, ručení, jištění apod.
Celkem 2 388 1 091

4.12.2. Majetek zatížený zástavním právem, věcným břemenem
Rozpis hmotného, nehmotného a ostatního majetku zatíženého zástavním právem, u nemovitostí věcným břemenem s uvedením povahy 
a formy zajištění

Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem.

4.12.3. Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

Druh majetku Účetní ocenění Tržní ocenění
Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd.

Budovy 
Pozemky 
Cenné papíry 
Pohledávky neuvedené v úč. evidenci
Předměty po ukončeném leasingu 1 1 540 590
Celkem 1 1 540 590

4.12.4. Závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla vytvořena rezerva
Nejsou.
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4.13. Výnosy 
4.13.1. Výnosy tuzemské

Druh výnosu Částka
Běž. obd. Min. obd.

Prodej výrobků
Služby 115 218 110 047
Prodej zboží
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 667 248
Ostatní (změna stavu nedok. výroby aj.) 3 606 3 376
Tuzemské výnosy z běžné činnosti celkem 119 491 113 671

4.13.2. Výnosy zahraniční
Společnost nemá zahraniční výnosy.

4.14. Údaje, které nejsou samostatně vykázány ve výkazech 
4.14.1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá období
Nejsou.

4.14.2. Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných fi nančních orgánů

Daňový nedoplatek Částka
Běž. obd. Min. obd.

celkem z toho po 
splatnosti

celkem z toho po 
splatnosti

Daň z příjmů 763 614
Daň z příjmů ze závislé činnosti 544 532
Daň z přidané hodnoty 2 117 275
Daň silniční 29 50

4.14.3. Výše splatných závazků pojistného na sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění

Druh pojistného Částka
Běž. obd. Min. obd.

celkem z toho po 
splatnosti

celkem z toho po 
splatnosti

Pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

993 964

Pojistné na zdravotní pojištění 416 422

4.14.4. Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů
Společnost nemá žádné úvěry.

4.14.5. Přijaté dotace na investiční a provozní účely
Nejsou.

4.14.6. Způsob vykazování poskytnutých a přijatých záloh v rozvaze
Společnost vykazuje poskytnuté zálohy na řádku C.III.7. ve výši 1.171 tis. Kč. 
Z toho je u záloh ve výši 845 tis. Kč je uplatněn odpočet DPH. Poskytnuté zálohy jsou členěny 
dle dodavatelů. 
Přijaté zálohy vykazuje na řádku B. III. 8. Jedná se o zálohy na nájem ve výši 18 tis. Kč.

4.15. Popis a vysvětlení ostatních údajů 
4.15.1. Zřizovací výdaje
Nejsou.
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4.15.2. Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let
Nejsou

4.15.3. Pronájem majetku
Společnost nepoužívá majetek ve formě operat. leasingu. 
Společnost sama neposkytuje operativní leasing jiné společnosti.

4.15.4. Cizí majetek neuvedený v rozvaze
(majetek v rámci najatého podniku nebo jeho části)

Není.

4.15.5. Penzijní závazky
Nejsou

4.16. Vydané akcie během účetního období 
4.16.1. Počet a jmenovitá hodnota nebo ocenění podle § 25 zákona vydaných akcií během účetního 
období dle jednotlivých druhů akcií, změny podílů
Nebyly vydány.

4.16.2. Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech 
s vyznačením jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají

4.16.3. Komentář významných položek zvýšení nebo snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu 
- viz. příloha č. 1

4.17. Odložená daň 
Odložená daň, o které bylo účtováno

Zdroj rozdílu Částka 
celkem

Odložený 
daňový 
závazek

Odložená 
daň. 

pohledávka
Daňová zůstatková cena mínus účetní zůstatková cena 
dlouhodobého majetku

845 220

Výše opravných položek k dlouh.hm.majetku
Výše opravných položek k dlouh.fi nanč.majetku
Výše opravných položek k zásobám 
Výše opravných položek k pohledávkám
Pohledávky z titulu smluvních sankcí
Závazky z titulu smluvních pokut
Daňové závazky – pojistné na soc. poj. a zdr. poj. do výše zaplaceného 
pojistného

Výše nedaňových rezerv – záruční garance
Reinvestice – nevyužitý odpočet dle § 34 odst. 3-7 ZDP

Daňová ztráta nevyčerpaná z minulých let
Ostatní oblasti
Celkem 845 220

V účetnictví společnosti je zachycena odložený daňový závazek z dočasného rozdílu mezi účetními a 
daňovými odpisy dlouhodobého majetku.. 

Odložená daň nezachycená v účetnictví

Zdroj rozdílu Částka 
celkem

Odložený 
daňový 
závazek

Odložená 
daň. 

pohledávka
Výše opravných položek k zásobám – zboží
Výše opravných položek k pohledávkám
Výše nedaňových rezerv – soudní spory
Celkem
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5. Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj
Nebyly vynaloženy.

6. Údaje o přeměnách 
Nejsou.

7. Daň z příjmů – výpočet 
Výpočet ročních daní (tis. Kč):

2004 2003
Zisk (ztráta) před zdaněním 1 703 1 638
Připočitatelné položky ( + ) +2 404 +1 611
Odpočitatelné položky ( − ) −981
Základ daně nebo daňová ztráta 4 107 2 268
Odečet daňové ztráty ( − ) podle § 34 odst. 1. zákona o daních z příjmu −265
Odečet 10 % DHM podle § 34 odst. 3 zákona o daních z příjmu −84 −8
Odečet ostatních položek ( − ) −200 −15
Základ daně z příjmu po odpočtech 3 823 1 980
Sazba daně 28 % 31 %
Daň z příjmů 1 070 614

8. Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích je uveden v samostatné příloze č. 2. 
Přehled o peněžních tocích byl vypracován nepřímou metodou.

Přílohy:
č. 1 – Výkaz o změnách vlastního kapitálu 
č. 2 – Výkaz o peněžních tocích
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Výkaz o změnách vlastního kapitálu

za účetní období od 1.1.2004 do 31.12.2004

A – základní kapitál zapsaný v OR – úč. 411

popis Kč komentář poznámka
Počáteční zůstatek 69 616 901
Obrat MD
Obrat D
Konečný zůstatek 69 616 901

B – základní kapitál nezapsaný v OR – úč. 419

popis Kč komentář poznámka
Počáteční zůstatek
Obrat MD
Obrat D
Konečný zůstatek

C. (A+/−B se zohledněním účtu 252)

popis Kč komentář poznámka
Počáteční zůstatek
Obrat MD
Obrat D
Konečný zůstatek

D – Emisní ažio – úč. 412

popis Kč komentář poznámka
Počáteční zůstatek
Obrat MD
Obrat D
Konečný zůstatek

E – Rezervní fondy – úč. 421, 422

popis Kč komentář poznámka
Počáteční zůstatek 50 000
Obrat MD 64 850
Obrat D
Konečný zůstatek 114 850

F – Ostatní fondy ze zisku – úč. 423, 427

popis Kč komentář poznámka
Počáteční zůstatek 131 606
Obrat MD 640 069
Obrat D 1 266 040
Konečný zůstatek 757 577

G – Kapitálové fondy – 413

popis Kč komentář poznámka
Počáteční zůstatek
Obrat MD
Obrat D
Konečný zůstatek
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H – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků – úč. – +/− 414

popis Kč komentář poznámka
Počáteční zůstatek
Obrat MD
Obrat D
Konečný zůstatek

I – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách – úč. – +/− 418

popis Kč komentář poznámka
Počáteční zůstatek
Obrat MD
Obrat D
Konečný zůstatek

J – Nerozdělený zisk minulých let – úč. 428

popis Kč komentář poznámka
Počáteční zůstatek
Obrat MD
Obrat D
Konečný zůstatek

K – Neuhrazená ztráta minulých let – úč. – 429

popis Kč komentář poznámka
Počáteční zůstatek
Obrat MD
Obrat D
Konečný zůstatek

L – Výsledek hospodaření běžného účetního období – úč. 431 

518 654 Kč
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Výkaz o peněžních tocích za rok 2004

(v tis. Kč bez desetinných míst)

položka výkazu rok 
2004

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 7 687
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 1 703
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 4 481
A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst. ceny prodaných stálých aktiv, umoř. opravných 

položek nab.majetku
4 208

A.1.2. Změny stavu opravných položek a rezerv 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv včetně oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí 370
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku vyjma investičních společností a fondů
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapit. úroků a vyúčtované výnosové úroky −97
A.1.6. Ostatní nepeněžní operace
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu 

a mimořádných položek
6 184

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 1 148
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů, čas. rozlišení 

a dohadných účtů aktivních
−1 201

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pas. účtů, čas. rozlišení 
a doh. účtů pasivních

2 238

A.2.3. Změna stavu zásob 111
A.2.4. Změna stavu krátkod. fi n. majetku nespadajícího do peněžních prostředků 

a ekvivalentů
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 7 332
A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných účtů
A.4. Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem je investiční činnost 97
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období −745
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný HV
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 6 684

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv −1 939
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 667
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti −1 272

Peněžní toky z fi nanční činnosti
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky −606
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rez. fondu 

včetně záloh
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků 

společníků
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů −606
C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
C.3. Přijaté dividendy nebo podíly na zisku s výjimkou investičních společností a fondů
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti −606
F. Čisté snížení, resp. zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 4 806
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 12 493
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VI. Zpráva o vztazích mezi
      propojenými osobami
Představenstvo společnosti Kolektory Praha, a.s. se sídlem Praha 9, Pešlova 341
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7813
IČ: 26714124 (dále ovládaná společnost)
předkládá

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
vypracovanou podle ustanovení § 66a odst. 9 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném 
znění (dále jen „zpráva o vztazích“).

Ovládající osobou se pro účely zprávy o vztazích rozumí hlavní město Praha

Způsob ovládání: 
Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 %.
Smluvní vztahy mezi ovládající osobou a Kolektory Praha, a.s. jako osobou ovládanou jsou uvedeny 
v příloze č. 1.
Propojenými osobami se pro účely zprávy o vztazích rozumí Kolektory Praha, a.s. a společnosti 
s majetkovou účastí hlavního města Prahy uvedené v příloze č. 2 této Zprávy. 
Ze smluv uvedených v příloze č. 1 a příloze č. 2 žádná újma společnosti nevznikla.

I. Jiné právní úkony učiněné společností v zájmu propojených osob v roce 2004
V roce 2004 nebyly společností v zájmu propojených osob učiněny žádné jiné právní úkony.

II. Ostatní opatření učiněná v zájmu a na popud propojených osob v roce 2004
Žádná opatření nebyla učiněna.

III. Prohlášení
Tato zpráva o vztazích neobsahuje údaje, jejichž uvedení by mohlo způsobit vážnou újmu společnosti, 
jiné s ní propojené osobě. Dále v ní nejsou uvedeny údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství 
společnosti a údaje, které jsou utajovanými skutečnostmi podle zvláštního zákona. 

IV. Přezkoumání zprávy dozorčí radou
Dozorčí rada společnosti přezkoumala zprávu o vztazích dne 11.5.2005.

V. Přezkoumání zprávy auditorem
Auditor, tj. společnost PKM audit s.r.o. zastupovaná auditorem Ing. Lubošem Markem ověřila 
správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích dne 22.3.2005.

V Praze dne 11.5.2005.

Představenstvo Kolektory Praha, a.s.:

Otakar Čapek, předseda představenstva v. r.
Pavel Klega, místopředseda představenstva v. r.
Ing. Petr Třeštík, člen představenstva v. r.
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Příloha č. 1

Přehled smluvních vztahů Kolektorů Praha, a.s. jako ovládané osoby s hl. městem Prahou 
k 31.12.2004 jako osobou ovládající.

ovládající osoba sídlo IČ podíl v % Kč za rok č. smlouvy

Hlavní město Praha OSM Praha 1, Mariánské nám. 2 00064581 100 % −21 999 996 NAO/55/01/001165/2002

Hlavní město Praha OIM Praha 1, Mariánské nám. 2 00064581 100 % +365 144 MAN/55/01/001164/2002

Hlavní město Praha OIM Praha 1, Mariánské nám. 2 00064581 100 % +2 377 620  KOM/55/01/001817/2004

Hlavní město Praha OIM Praha 1, Mariánské nám. 2 00064581 100 % +869 106 KOM/55/01/001656/2004

Příloha č. 2

Přehled majetkových účastí hlavního města Prahy k 31.12.2004 a u propojených osob 
a jejich smluvní vazby s Kolektory Praha, a.s.

obchodní fi rma sídlo IČ podíl v % Kč za rok * č. smlouvy

DP, a.s. Praha 9, Sokolovská 217/42 00005886 100 % +271 840,00 7139/95,7140/95,
7167/97,7183/00

Pražská energetika Holding, a.s. Praha 10, Na Hroudě 4 26428059 51 %

Pražská energetika, a.s. Praha 10, Na Hroudě 4 60193913 50,76 %  ** +22 408 255,50 7201/02,7206/04

Pražská plynárenská Holding, a.s. Praha 4, U Plynárny 500 26442272 51 %

Pražská plynárenská, a.s. Praha 4, U Plynárny 500 60193492 50,20 %  ** +10 925 868,60 7203/94

Pražská teplárenská Holding, a.s. Praha 7, Partyzánská 1 26416808 51 %

Pražská teplárenská, a.s. Praha 7, Partyzánská 1 45273600 47,21 %  ** +22 170 122,40 7205/99

PVS, a.s. Praha 1, Cihelná 4 25656112 92,01 % +21 840 000,00 7204/99

Pražské služby, a.s. Praha 9, Pod Šancemi 444/1 60194120 71,84 % −40 189,30 1505/02 až 1509/2

* znaménko +  Kolektory Praha, a.s. – dodavatel 
 znaménko −  Kolektory Praha, a.s. – odběratel
** podíl Holdingu na ZK společnosti
*** včetně DPH 19 %
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VII. Zpráva auditora

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle 
zákona 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo dekretu 469, v rámci 
činnosti auditorské společnosti PKM audit s.r.o. ověřili účetní závěrku společnosti

název společnosti: Kolektory Praha, a.s.
sídlo společnosti: Praha 9, Pešlova 3, č.p. 341
PSČ: 190 00
IČ: 26714124

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B., vložka 7813

za období od 1.1.2004 do 31.12.2004.

Provedli jsme audit přiložené roční účetní závěrky společnosti Kolektory Praha, a.s. se sídlem Praha 
9, Pešlova 3, č.p. 341 k 31.12.2004. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán 
společnosti. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České 
republiky a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice a standardy 
vyžadují jeho plánování a provedení tak, aby auditor získal přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka 
neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti 
a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení 
použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové 
prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz 
aktiv, závazků, vlastního kapitálu a fi nanční situace společnosti Kolektory Praha, a.s. k 31. prosinci 
2004 a výsledku jejího hospodaření za období roku 2004 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční 
zprávě, s ověřovanou účetní závěrko. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných 
ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

Součástí výroční zprávy je zpráva o v vztazích mezi propojenými osobami. Za úplnost a správnost této 
zprávy odpovídá statutární orgán společnosti. Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených v této 
zprávě a nezjistili jsme významné nesprávnosti.

 VÝROK ZNÍ BEZ VÝHRAD V Praze 22.3.2005
Údaje o zpracovateli
Zpracoval: Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České 
republiky pod číslem dekretu 469 za společnost PKM audit s.r.o., společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 44684, se sídlem U tvrze 38, 
PSČ 108 00, Praha 10.

Zpráva auditora byla předána společnosti Kolektory Praha, a.s. a byla projednána za účasti: 
- představenstva společnosti
- dozorčí rady
 Ing. Luboš Marek 
 odpovědný auditor
 dekret č. 469
 licence č. 210
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