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 Představenstvo: 
Předseda: Otakar Čapek 
Místopředseda: Ing. Pavel Klega 
Člen: Ing. Petr Třeštík 

 Dozorčí rada: 
Předseda: Martin Langmajer 
Místopředseda: RNDr. Miloš Gregar 
Členové: RNDr. Lubomír Habrnál, Ing. Pavel Hejsek, Ing. Václav Jarolímek, Naděžda Koryntová

 Management společnosti: 
Generální ředitel: Otakar Čapek 
Ekonomicko-správní ředitel: Ing. Petr Třeštík 
Technický ředitel: Oldřich Fiala 
Provozní ředitel: Zdeněk Bláha 
Obchodní ředitel: Ing. Gerhard Palm
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 Úvodní slovo 

Rok 2006 byl pro společnost Kolektory Praha, a. s. obdobím dalšího úsilí 
o zkvalitnění služeb poskytovaných našim zákazníkům a zároveň obdobím, 
kdy společnost zajišťovala pro hlavní město Prahu značný objem prací (oprav 
a investic) na základě mandátní smlouvy. 

Společnost se stará o majetek města v celkové hodnotě přes 7 miliard Kč, který 
má pronajatý na základě Nájemní smlouvy. Ve druhém pololetí roku 2005 začala 
společnost na základě rozhodnutí Rady HMP realizovat inkaso podnájmu od 
uživatelů kolektorů. v účetním roce 2006 již byl tento podnájem inkasován po 
celé účetní období. Takto získané prostředky jsou zdrojem pro navýšení nájmu 
pro hlavní město Prahu jako vlastníka a tudíž i zdrojem pro realizaci dalších 
důležitých oprav a rekonstrukcí na stávající kolektorové síti. 

Strategií společnosti pro rok 2007 a období další je dokončení realizace 
špičkového zabezpečení na celé kolektorové síti a tím dosažení vynikající 
úrovně v rámci EU. Samozřejmostí je udržení a zvyšování úrovně služeb jak pro 
zákazníky, tak pro vlastníka – tedy hlavní město Prahu. 

Neustálá racionalizace činností společnosti, noví perspektivní pracovníci 
a dle mého názoru úspěšná práce managementu je pro tyto cíle dobrým 
předpokladem. 

 Otakar Čapek
 předseda představenstva a generální ředitel 
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 I . 
 Z Á K L A D N Í  Ú D A J E 

 Základní údaje o společnosti 
obchodní firma: Kolektory Praha, a. s. 
ičo/dič:  26 71 41 24, cz 26 71 41 24
právní forma:  akciová společnost
datum vzniku:  17.7.2002
sídlo společnosti:  Pešlova 341/3, Praha 9, 190 00
společnost kolektory praha, a. s. je zapsána do obchodního rejstříku vedeného městským soudem v praze, oddíl b, vložka 7813. 

 Statutární orgán 
předseda představenstva:  Otakar Čapek Červený újezd 313, Unhošť
místopředseda představenstva:  Ing. Pavel Klega Hákova 542/7, 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 
ê zprostředkování obchodu
ê inženýrská činnost v investiční výstavbě
ê opravy vyhrazených elektrických zařízení
ê výroba rozvaděčů nn a baterií, kabelů a vodičů
ê testování, měření a analýzy
ê zámečnictví
ê 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 hlavním městě Praze. 
v období před založením společnosti zajišťovala tyto činnosti organizace Kolektory Praha p. o. , která 
byla rozhodnutím Zastupitelstva hlavního 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 hlavním městě Praze k 1.10.2002. 

 Činnost v období 
 od 1.10.2002 do 31.12.2006 
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 hlavního 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 opravy a rekonstrukce 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. 
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 Způsob nabytí vlastního kapitálu 
Základní 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 hlavním 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. 

VÝROÈKA 06 final.indd   11VÝROÈKA 06 final.indd   11 30.4.2007   1:47:1930.4.2007   1:47:19



 

36% 20% 

VÝROÈKA 06 final.indd   12VÝROÈKA 06 final.indd   12 30.4.2007   1:47:3230.4.2007   1:47:32



 I I .  C Í L E 

Rok 2006 byl již čtvrtým 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 hlavním městě Praze. 

Pro co nejkvalitnější splnění všech výše uvedených úkolů provádí vedení společnosti operativně 
opatření směřující ke zkvalitnění činnosti a k racionálnějšímu využití lidských i materiálních zdrojů. 
Společnost získala díky kvalitě své práce a úrovni a racionalitě řízení certifikát jakosti iso 9000, 
který byl v roce 2004 a 2005 obhájen a v roce 2006 proběhla úspěšně recertifikace. 

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 a kvality údržby a správy kolektorové sítě včetně monitoringu. 

Strukturu a počet zaměstnanců ukazují následující grafy: 

 Struktura zaměstnanců

 vedení společnosti

 administrativa

 dispečeři

 technici

 zaměstnanci údržby

 mechanici MaR

14% 13% 13% 4%
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Společnost v roce 2006 na základě Mandátní smlouvy s hlavním městem Prahou zajistila na kolektorech, 
které jsou v majetku města a jsou pronajaty společnosti na základě Nájemní smlouvy kromě oprav 
následující investiční akce (v tis. Kč): 

Monitoring Řepy vč. stavebních úprav 4 650,–
Monitoring kolektorových podchodů Západ, Východ a Barrandandovský most 2 350,–
Rekonstrukce MaR a elektro Řepy II  13 700,–
Rekonstrukce SW, HW a MaR oblast Západ  4 300,–
Rekonstrukce SW, HW a MaR oblast Centrum  1 920,–

Objem provedených oprav a to zejména ostění, ocelových konstrukcí, stavebních částí únikových 
a obslužných cest, nadzemních částí kolektorů, osvětlení, SW, HW a dalších prací činil v roce 2006 
celkem 149 000,– tis. Kč. 

Uvedené akce byly zajišťovány pro hlavní město Prahu na základě uvedených smluv a byly řádně 
dokončeny včetně přejímacích a kolaudačních řízení. 

Ve společnosti již druhým rokem funguje oddělení vnitřního auditu, které sleduje a kontroluje přípravu 
a průběh investičních akcí v souladu s ročním harmonogramem auditů. 

Vztahy s uživateli a majiteli sítí uložených v kolektorech jsou trvale na velmi dobré úrovni 
o čemž svědčí i trvalý a zvyšující se zájem o služby společnosti související s ukládáním, údržbou 
a monitoringem sítí. 

Dle názoru vedení společnosti je rovněž na velmi dobré úrovni spolupráce s jediným akcionářem 
– hlavním městem Prahou, zvláště pak Radou hlavního města Prahy. Díky této spolupráci se daří 
realizovat akce vedoucí k dalšímu zkvalitňování a rozšiřování kolektorové sítě v hlavním městě Praze. 
Rovněž existuje trvalá a velmi dobrá spolupráce s Útvarem rozvoje města, Odborem městského investora 
a Odborem správy majetku při realizaci činností prováděných společností a konání technického dozoru 
v průběhu výstavby nových kolektorů. 

2003 2004 2005 2006

 počet zaměsnanců 
 v letech 2003 - 2006 

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

113 112 113 115
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 I I I .  Z H O D N O C E N Í 
 H O S P O D A Ř E N Í 

 Zhodnocení hospodaření v roce 2006 
 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 roku 2006 s rokem 2003, 2004, 2005 a finančním 
plánem na rok 2007. Tyto údaje poskytuje dále uvedená tabulka. 

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

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

Od 1.7.2005 uzavřela společnost na základě rozhodnutí Rady HMP podnájemní smlouvy s uživateli 
kolektorů. Takto získané prostředky jsou v plné výši převáděny na účet HMP ve formě nájmu na základě 
Nájemní smlouvy. Na základě této skutečnosti se v roce 2005 navýšily jak tržby, tak náklady. v roce 2006 
již tyto smluvní vztahy trvaly po celé účetní období, takže došlo k dalšímu navýšení tržeb ale rovněž 
nákladů na základě nájmu hrazenému HMP v rámci Nájemní smlouvy. 

15
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Nejdůležitější ukazatele za léta 2003, 2004, 2005, 2006 a jejich srovnání s plánem na rok 2007: 

rok 
2003 

rok 
2004 

rok 
2005 

rok 
2006 

plán 
2007 

tržby celkem 113 670 119 394 199 369 284 237 284 788
náklady celkem 112 030 117 651 195 393 278 666 278 785
základní kapitál 69 617 69 617 69 617 69 617 69 617
úvěry 0 0 0 0 0
běžný hv před zdaněním 1 640 1 743 4095 5 571 6 003
hv po zdanění 1 231 518 2 038 1 936 3 200
přidaná hodnota 64 075 68 234 77 703 80 645 82 768

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. 

rok 
2003 

rok 
2004 

rok 
2005 

rok 
2006 

počet zaměstnanců 113 112 113 115
roční obrat 113 700 119 100 199 488 284 237
produktivita práce 1 006 1 063 1765 2 472

 Struktura příjmů v roce 2006 

3%  1% 49% 
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 příspěvek na provozováni kolektorů (služby) 

 odměna mandatáře (komisionáře)

 podnájem kolektorů

 servis a reklama

 vlastní služby 

 ostatní
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113 700 119 100 199 488 284 237

údaje v tis. Kč

 Vývoj čistého obratu 
 v letech 2003-2006 

1%  44% 2%
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 I V.  E K O N O M I C K Á  Č Á S T 

 Výkaz zisku a ztráty 

označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo 
řádku

běžné účetní období 
sledované minulé 

ii. výkony 04  274 902  192 969 
 ii. 1. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05  274 902  192 969 
b. výkonová spotřeba 08  194 257  115 266 
b. 1. spotřeba materiálu a energie 09 10 986 9 227 
b. 2. služby 10  183 271  106 039 

+ přidaná hodnota 11 80 645 77 703 
c. osobní náklady součet 12 75 880 72 645 
c. 1. mzdové náklady 13 51 710 49 159 
c. 2. odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 4 880 4 990 
c. 3. náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 18 092 17 200 
c. 4. sociální náklady 16 1 198 1 296 
d. daně a poplatky 17  202  199 
e. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 5 177 4 469 

iii. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19  548  668 
 iii. 1. tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20  548  668 
f. zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 22 1 002 1 353 
f. 1. zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 002 1 353 
 iv. ostatní provozní výnosy 26 8 548 5 732 
h. ostatní provozní náklady 27 2 092 1 403 
 * provozní výsledek hospodaření 30 5 388 4 034 
x. výnosové úroky 42  239  119 
o. ostatní finanční náklady 45 56 58 
 * finanční výsledek hospodaření 48  183 61 
q. daň z příjmů za běžnou činnost 49 3 635 2 057 
q. 1. - splatná 50 2 978 2 243 
q. 2. - odložená 51  156 -186 
q. 3. dodatečný odvod za minulá období 51a  501 0 

** výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 1 936 2 038
*** výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 1 936 2 038
**** výsledek hospodaření před zdaněním 61 5 571 4 095
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 Rozvaha v plném rozsahu 
označ. aktiva číslo 

řádku 
běžné účetní období min. obd. 

brutto korekce netto netto 
AKTIVA CELKEM 001  116 534 -15 828 100 706 113 407 

b. dlouhodobý majetek 003  76 791 -15 828  60 963  61 946 
b. i. dlouhodobý nehmotný majetek 004  672 -304  368  501 
b. i. 3. software 007  277 -244  33  106 
b. i. 6. jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010  395 -60  335  0 
b. i. 7. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011  0  0  395 
b. ii. dlouhodobý hmotný majetek 013  76 119 -15 524  60 595  61 445 
b. ii. 1. pozemky 014  5 854  5 854  5 854 
b. ii. 2. stavby 015  50 222 -6 184  44 038  44 436 

b. ii. 3. samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 016  20 043 -9 340  10 703  11 155 

c. oběžná aktiva 031  38 235  38 235  48 458 
c. i. zásoby 032  569  569  113 
c. i. 1. materiál 033  569  569  113 
c. iii. krátkodobé pohledávky 048  8 544  8 544  13 436 
c. iii. 1. pohledávky z obchodních vztahů 049  5 107  5 107  12 162 
c. iii. 6. stát – daňové pohledávky 054  2 254  2 254  0 
c. iii. 7. krátkodobé poskytnuté zálohy 055  1 144  1 144  1 214 
c. iii. 8. dohadné účty aktivní 056  31  31  60 
c. iii. 9. jiné pohledávky 057  8  8  0 
c. iv. krátkodobý finanční majetek 058  29 122  29 122  34 909 
c. iv. 1. peníze 059  511  511  363 
c. iv. 2. účty v bankách 060  28 611  28 611  34 546 
d. i. časové rozlišení 063  1 508  1 508  3 003 
d. i. 1. náklady příštích období 064  1 508  1 508  3 003 

označ. 
 

pasiva 
 

číslo 
řádku 

běžné účetní 
období 

minulé období 
 

PASIVA CELKEM 067  100 706  113 407 
a. vlastní kapitál 068  72 018  71 928 
a. i. základní kapitál 069  69 617  69 617 
a. i. 1. základní kapitál 070  69 617  69 617 
a. iii. rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078  465  273 
a. iii. 1. zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 079  243  140 
a. iii. 2. statutární a ostatní fondy 080  222  133 
a. v. 1. výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084  1 936  2 038 
b. cizí zdroje 085  28 688  41 479 
b. i. rezervy 086  2 978  2 243 
b. i. 3. rezerva na daň z příjmů 089  2 978  2 243 
b. ii. dlouhodobé závazky 091  190  34 
b. ii. 10. odložený daňový závazek 101  190  34 
b. iii. krátkodobé závazky 102  25 520  39 202 
b. iii. 1. závazky z obchodních vztahů 103  17 592  32 099 
b. iii. 5. závazky k zaměstnancům 107  2 819  2 700 

b. iii. 6. 
závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

108  1 676  1 633 

b. iii. 7. stát – daňové závazky a dotace 109  2 768  2 151 
b. iii. 10. dohadné účty pasivní 112  659  619 
b. iii. 11. jiné závazky 113  6  0 
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 přehled o peněžních tocích 
účetní období 

označ. sledov. minulé 
p stav peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů na začátku účet. období 34 909 12 493 

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (provozní činnost) 

z. účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 
(do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596) 5 571 4 095 

a. 1. úpravy o nepeněžní operace 4 657 4 469 

a. 1. 1. odpisy stálých aktiv (+) s výjímkou zůst. ceny prodaných stálých aktiv, 
a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) 5 177 4 469 

a. 1. 2. změna stavu opravných položek, rezerv -735 
a. 1. 3. zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)  454 
a. 1. 4. výnosy z dividend a podílů na zisku 

a. 1. 5. vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, 
a vyúčtované výnosové úroky (-) -239 

a. 1. 6. úpravy o ostatní nepeněžní operace 

a. * čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 10 228 8 564 

a. 2. změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -7 751 18 396 

a. 2. 1. změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 6 387 -9 501 

a. 2. 2. změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních 
účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních -13 682 27 736 

a. 2. 3. změna stavu zásob (+/-) -456  161 

a. 2. 4. změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 
peněžních prostředků a ekvivalentů 

a. ** čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami 2 477 26 960 
a. 3. vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků. (-) 
a. 4. přijaté úroky (+)  239 
a. 5. zaplac. daň z příjmů za běž. činnost a za doměrky daně za minulá období (-) -2 710 

a. 6. příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný vý-
sledek hosp. vč. uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti 

a. 7. přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 
a. *** čistý peněžní tok z provozní činnosti 6 26 960 

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 
b. 1. výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -4 495 -3 215 
b. 2. příjmy z prodeje stálých aktiv  548 
b. 3. půjčky a úvěry spřízněným osobám 
b. *** čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -3 947 -3 215 

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ 

c. 1. dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících 
do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty 0 -186 

c. 2. dopady změn vlast. kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty -1 846 -1 143 

c. 2. 1. zvýšení peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, 
emisního ažia, event. rezerv. fondu vč. složených záloh na toto zvýšení (+) 

c. 2. 2. vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 

c. 2. 3. další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 

c. 2. 4. úhrada ztráty společníky (+) 
c. 2. 5. přímé platby na vrub fondů (-) -1 846 -1 143 

c. 2. 6. 
vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zaplacené sráž. daně 
vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se 
společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-) 

c. *** čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -1 846 -1 329 
f. čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -5 787 22 416 
r. stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 29 122 34 909 

ke dni 31.12.2005 (v celých tisících Kč)
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 V. 
 P Ř Í L O H A 
 K  Ú Č E T N Í  Z ÁV Ě R C E 

1.   Obecné vysvětlivky k rozvaze 
  a výkazu zisku a ztráty 

Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. , o účetnictví 
a s vyhláškou č. 500/2002 Sb. , kterou se stanoví obsah účetní závěrky. 
Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

2.   Obecné údaje 
2. 1 Popis účetní jednotky

název kolektory praha, a. s. 
sídlo pešlova 341/3, 190 00 praha 9
identifikační číslo 26 71 41 24
právní forma akciová společnost

Předmět podnikání:  
ê zprostředkování obchodu
ê inženýrská činnost v investiční výstavbě
ê opravy vyhrazených elektrických zařízení
ê výroba rozvaděčů nn a baterií, kabelů a vodičů
ê testování, měření a analýzy
ê zámečnictví
ê výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 

Datum vzniku:  17.7.2002
Rozvahový den, k němuž se účetní závěrka sestavuje:  31.12.2006
Okamžik sestavení účetní závěrky:  8.3.2007
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Osoby podílející se více jak 20% na základním jmění účetní jednotky: 

podíl v %
jméno-název adresa běž. obd. min. obd. 
hlavní město praha praha 1, mariánské nám. 2, 110 00  100%  100%

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: 
V uplynulém období nedošlo k žádným změnám  

Popis organizační struktury podniku a zásadní změny v průběhu účetního období: 
Organizační schéma společnosti je na následující straně přílohy. 

Statutární orgány v účetním období: 

jméno adresa funkce od do 
otakar čapek červený újezd 313, unhošť předseda představenstva 17.7.2002
bc. pavel klega hákova 542/7, praha 10 místopředseda představenstva 24.4.2003
ing. petr třeštík milánská 462, praha 10 člen představenstva 24.4.2003

Dozorčí orgány v účetním období: 

jméno adresa funkce od do 
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

2. 2 Podniky ve skupině a podniky, ve kterých má učetní jednotka neomezené ručení
Nejsou. 

2. 3 Zaměstnanci

průměrný počet osobní náklady
běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. 

zaměstnanci 115 113 75 880 72 645
z toho řídící pracovníci*) 19 19 18 259 17 529

*) za řídící pracovníky se považují především ředitelé, jejich náměstci a vedoucí sekcí

2. 4 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění
Nejsou. 
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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 se řídí účetními metodami a postupy stanovenými vyhláškou č. 500/2002 Sb v platném 
znění a Českými účetními standardy pro podnikatele. Interním předpisem pro oblast účetnictví je 
vnitropodniková účetní směrnice, která tvoří součást systému managementu jakosti společnosti 
podle ustanovení normy ČSN EN ISO 9001. Všechna ustanovenívnitropodnikové směrnice vycházejí 
z výše uvedených dokumentů jakož i Obchodního zákoníku, Zákoníku práce a dalších daňových zákonů 
a předpisů souvisejících.
 

3. 2 Oceňování
3. 2. 1 Způsob oceňování nakoupených zásob: 

Nakupované zásoby jsou oceňovány 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. 2 Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: 
Nejsou. 

3. 2. 3 Způsob oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností: 
Nevyskytuje se. 

3. 2. 4 Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí: 
Nejsou. 

3. 2. 5 Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat: 
Nejsou
 

3. 2. 6 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně v průběhu účet. 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. 

3. 2. 7 Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen: 
U společnosti jsou vedlejšími náklady, které účetní jednotka pomocí koeficientu rozpouští na celkový 
objem hodnoty nově pořízených zásob, zejména manipulační poplatky, balné, poštovné a dopravné 
související s pořízením zásob.
 

3. 2. 8.  Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: 
Nejsou. 

23

VÝROÈKA 06 final.indd   23VÝROÈKA 06 final.indd   23 30.4.2007   1:47:5930.4.2007   1:47:59



2000  EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSEK
ředitel úseku (1/1) 

3300  PROVOZNÍ ÚSEK
ředitel úseku (1/1) 

4000  TECHNIC.-INVESTIČNÍ ÚSEK
ředitel úseku (1/1) 

5000  OBCHODNÍ ÚSEK
ředitel úseku 
(představitel vedení pro jakost) (1/1) 

1. úroveň řízení 
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

2. úroveň řízení 
ÚSEKY ČINNOSTI

3. úroveň řízení 
ORGANIZAČNÍ ÚTVARY

1001  generál. ředitel 
(1/1) 

DOZORČÍ 
RADA

PŘEDSTAVENSTVO

VALNÁ
HROMADA

1040  ODD. INTERNÍHO AUDITU 
A PERSONÁLNÍ PRÁCE

vedoucí oddělení (1/1) 

3310  OBLAST CENTRUM
vedoucí oblasti (1/1) 

3320  OBLAST ZÁPAD
vedoucí oblasti (1/1) 

3330  OBLAST VÝCHOD
vedoucí oblasti (1/1) 

4100  ODD. SLABOPR., SILNOPR.
A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

vedoucí oddělení (1/1) 

4200  ODD. MĚRĚNÍ, REGULACE
A POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

vedoucí oddělení (1/1) 

4300  ODD. REALIZACE INVESTIC
A OPRAV

vedoucí oddělení (1/1) 

5100  OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
vedoucí odd. (manažer jakosti) (1/1) 

2100  FINANČNÍ ODDĚLENÍ
vedoucí oddělení (1/1) 
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SEKRETARIÁT GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
tajemník (1/0)  
asistent(ka) (1/1)  
manažer krizového řízení (1/1)  

mzdová účetní (1/1)  
personalista(tka) (1/0)  

SEKRETARIÁT ŘEDITELE
asistent(ka) (1/1)  
manažer tech. dozoru a autoprov. (1/1) 

SEKRETARIÁT ŘEDITELE
asistent(ka) (1/1) 
energetik (1/1) 
pracovník BOZP a PO (1/1) 
ekonom provozu (1/0) 

mistr (1/1) 
technik oblasti (2/2)  
vedoucí dispečer (1/1)  
vedoucí (4/4)    
vedoucí pracovní čety (1/1) 
údržbář (8/8)        

technik oblasti (1/1) 
3331  STŘEDISKO JIŽNÍ MĚSTO

mistr (1/1)  
vedoucí dispečer (1/1)  
vedoucí (4/4)    
vedoucí pracovní čety (2/2)  
údržbář (9/9)         
3332  STŘEDISKO ČERNÝ MOST

mistr (1/1)  
vedoucí pracovní čety (1/1) 
údržbář (7/7)       

mistr (1/1) 
technik oblasti (2/2)  
vedoucí dispečer (1/1) 
dispečer (4/4)    
vedoucí pracovní čety (2/2)  
údržbář (11/11)           

SEKRETARIÁT ŘEDITELE
asistent(ka) (1/1) 

technik specialista (2/2)  
technik (metrolog) (1/1) 

mechanik MaR (16/16)        
       

stavební technik specialista (2/1)  
pracovník technické dokumentace (1/1) SEKRETARIÁT ŘEDITELE

asistent(ka) (1/1) 

manažer podpory prodeje (1/0) 

4. úroveň řízení 
VÝKONNÍ ZAMĚSTNANCI

hlavní účetní (1/1)  
odborná účetní (1/1)  
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3. 2. 9 Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: 
běž. obd. min. obd. 

nehmotný majetek inventura inventura

hmotný majetek inventura inventura

finanční majetek inventura inventura

zásoby inventura inventura

pohledávky saldokonto saldokonto

3. 2. 10 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: 
Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané 
doby životnosti příslušného majetku. 

Majetek odepisovaný: 

doba odpisu

nehmotný
soft software 60 000 a více 36 měsíců
ostat ostatní nehm. majetek 72 měsíců

hmotný

hmo drobný hmotný majetek 20-40 tis. 24 měsíců
hml stroje a zařízení 40 tis. a více 36 měsíců
hm1a dopravní prostředky 40 tis. a více 48 měsíců
hm2 nábytek, fotopřístroje a zařízení 60 měsíců
hm5 budovy 360 měsíců

Majetek neodepisovaný:

vedeno v oe

drobný
nehmotný

software do 3 tis.

je
dn

or
áz

ov
ě

 d
o 

ná
kl

ad
ů ne

dsof ostatní nehm. majetek ano

drobný
hmotný

ddhm do 5 tis. ne
hmn 5 - 20 tis. ano

3. 2. 11 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách: 
V průběhu roku se částky v cizích měnách přepočítávají kurzem stanoveným ČNB
K 31. 12. 2006 byly částky v cizích měnách přepočítány kurzem ČNB k tomuto datu a kurzové rozdíly byly 
zúčtovány výsledkově. 
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4.   Doplňující informace k rozvaze 
  a výkazu zisků a ztrát 
4. 1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisků a ztrát

hodnota popis
běž. obd. min. obd. běžné období minulé období

závazky k podnikům ve skupině 0 0 např. půjčka
závazky ke společníkům 0 0 úroky z půjčky 
závazky z obchodního styku 17 592 32 099
ostatní rezervy 2 978 2 243 rezerva na daň z příjmu

4. 2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny 
 k předání mimo účetní jednotku

Nenastaly.

4. 3 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
4. 3. 1 Rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí: 

pořizovací cena oprávky zůstatková cena
běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. 

stroje, přístroje a zařízení
02230, 02240, 02250, 02270, 022800

3 607 3 323 2 327 1 807 1 280 1 516

inventář 02221, 02222, 02228 6 739 7 842 3 327 2 742 3 412 5 100
dopravní prostředky 2260-22810 9 696 6 758 3 685 2 219 6 010 4 539
budovy 02110 50 222 49 127 6 184 4 691 44 038 44 436
pozemky 031 5 854 5 854 0 0 5 854 5 854
celkem 76 119 72 904 15 524 11 459 60 595 61 445

4. 3. 2 Rozpis nehmotného dlouhodobého majetku:

pořizovací cena oprávky zůstatková cena
běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. 

software 1300 276 277 244 171 33 106
ostatní dnh majetek 1900 395 395 60 0 335 395
celkem 672 672 304 171 368 501
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4. 3. 3 Finanční pronájem: 

budoucí platby
součet splátek uhrazené splátky do 1. roku po 1. roce

běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. 
dopr. prostředky 10 579 13 325 8 294 94 89 1 652 2 026 633 1 810
celkem 10 579 13 325 8 294 94 89 1 652 2 026 633 1 810

4. 3. 4 Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku
Přírůstky dlouhodobého majetku:

běžné období minulé období
poč. stav 

netto nákup výroba jiné poč. stav 
netto nákup výroba jiné

zřizovací výdaje 0 0 0 0
ostatní dnh majetek 0 395 0 0 0 0 0 0
software 106 0 0 0 130 54 0 0
budovy 44 436 0 0 1 095 45 909 0 0 0
stroje, přístroje a zaříz. 1 516 492 0 0 1 873 286 0 0
dopravní prostředky 4 539 3 608 0 0 3 206 3 147 0 0
inventář 5 100 0 0 0 6 228 471 0 0
celkem 55 697 4 495 0 1 095 57 346 3 958 0 0

Úbytky dlouhodobého majetku:

běžné období minulé období
poč. stav 

netto nákup výroba jiné poč. stav 
netto nákup výroba jiné

zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní dnh majetek 60 0  0 0 0 0 0 0
software 73 0 0 0 78 0 0 0
budovy 1 493 0 0 0 1 473 0 0 0
stroje, přístroje a zaříz. 728 208 0 0 751 288 0 0
dopravní prostředky 2 136 0 670 0 1 734 0 1 151 0
inventář 1 688 674 429 0 1 889 846 0 0
celkem 6 178 882 1099 0 5 925 1 134 1 151 0

4. 3. 5 Majetek neuvedený v rozvaze

běžné období minulé období
auta po leasingu 1 395 1 659
drobný hmotný majetek 1 230 493
poe  452
hmn-hmn1  777
gauto  1
drobný nehmotný majetek - dsoft  81 311
pronajatý majetek od hl. města prahy 5 561 080 5 491 157
pozemky
budovy
stavby
celkem 5 563 786 5 493 620
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4. 3. 6 Majetek zatížený zástavním právem
Není.

4. 3. 7 Majetek jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

účetní ocenění tržní ocenění
běž. období min. období běž. období min. období

Auta po leasingu 1 1 1 395 1 659
Celkem 1 1 1 395 1 659

4. 3. 8 Majetkové a dlužné cenné papíry a účasti, výnosy z tohoto majetku
Nejsou.

4. 3. 9 Krátkodobé cenné papíry
Nejsou.

5.   Pohledávky 
5. 1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

brutto hodnota
běž. obd. min. obd. 

od 0 do 3 měsíců po splatnosti 185 136
od 3 do 6 měsíců po splatnosti 0 0
od 6 do 12 měsíců po splatnosti 0 24
od 12 do 18 měsíců po splatnosti 0 0
nad 18 měsíců po splatnosti 0 0
v konkurzu 0 0
k podniku ve skupině 0 0
odepsané (podrozvahově evidované) 0 0
celkem 185 160

5. 1. 1 Pohledávky k podnikům ve skupině
Nejsou.

5. 1. 2 Pohledávky kryté zástavním právem i jinak ručené
Nejsou.

5. 2.  Pohledávky se splatností delší než 5 let
Nejsou.
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6.   Vlastní kapitál 
6. 1 Popis změn vlastního kapitálu

běž. obd. min. obd. 
vlastní kapitál na začátku období 71 928 71 008
čerpání statutárního fondu -1 846 -1 118
hospodářský výsledek běžného roku 1 936 2 038
vlastní kapitál na konci období 72 018 71 928

6. 2 Rozdělení zisku minulého období a návrh rozdělení běžného období 

běž. obd. min. obd. 
příděl do rezervního fondu 103 26
příděl ostatním fondům 1 935 492
celkem rozdělený zisk 2 038 518

6. 3 Základní kapitál

počet nom. hodnota celkem nesplaceno datum splatn.

kmenové akcie na jméno
10 6 800,3 68 003 0

1 1 613,9 1 614 0
celkem 11 69 617 0  
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7.   Závazky 
7. 1 Závazky dle lhůty splatnosti a po splatnosti

běž. obd. min. obd. 
ve splatnosti 17 542 16 383
od 0 do 6 měsíců po splatnosti 50 15 712 
od 6 do 12 měsíců po splatnosti 0
nad 12 měsíců po splatnosti 0 4
dlouhodobé nad 5 let 0 0
celkem 17 592 32 099

7. 2 Závazky k podnikům ve skupině
Nejsou.

7. 3 Závazky kryté dle zástavního práva
Nejsou.

7. 4 Závazky neuvedené v účetnictví pro které nebyla vytvořena rezerva

7. 5 Závazky vůči státním orgánům a pojišťovnám 

běž. obd. min. obd. 
splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení 1 190 1 164
splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 486 469
výše evidovaných daň. nedoplatků a doměrky za min. úč. období 2 768 2 151
celkem 4 444 3 784

7. 6 Dlouhodobé bankovní úvěry
Nejsou.
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8.  Rezervy 
8. 1 Významné potenciální ztráty na které nebyla vytvořena rezerva

Nejsou.

8. 2 Zákonné (daňové) 
Nejsou.

8. 3 Účetní: 

počáteční stav tvorba čerpání konečný stav
rezerva na dovolenou 0 0 0 0
rezerna na daň z příjmu 2 243 2 978 2 243 2 978
celkem 2 243 2 978 2 243 2 978

9.   Výnosy 
9. 1 Tuzemské: 

běž. obd. min. obd. 
nájemné 60210 1 032 891
nájem hlavnímu správci 60220 142 305 66 911
servisní služby 60228 400 452
užívání kolektorů 60234 123 992 119 332
doprovody 60235 588 219
přeúčtované spoje 60236 4 3
přeúčtované energie, teplo, voda 60237-38-39 4 464 3 197
ostatní služby 60240 2 116 1 963
celkem tržby za prodej vlast. výrobků a služby 274 902 192 969
úroky přijaté 240 119
ostatní provozní výnosy 8 548 5 726
tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu 548 668
výnosy z běžné činnosti celkem 284 237 199 488

9. 2 Zahraniční: 
Nejsou.

9. 3 Přijaté dotace: 
Nejsou.

10.   Výdaje poskytnuté pro výzkum a vývoj 
Nebyly vynaloženy. 
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 V I .  ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
 M E Z I  P R O P O J E N Ý M I 
 O S O B A M I 
Představenstvo společnosti Kolektory Praha, a. s., se sídlem Praha 9, Pešlova 341 
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7813 IČO: 26714142 (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 %. 
Propojenými osobami se pro účely zprávy o vztazích rozumí Kolektory Praha, a. s. a společnosti s majet-
kovou 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. Vypracovaná zpráva o vztazích má tyto části:

I. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v roce 2006
Tabulka uvedená v příloze č. 1 obsahuje přehled smluv uzavřených mezi propojenými osobami v roce 2006 
a detailní specifikaci jednotlivých smluv. 
Ze smluv uvedených v příloze č. 1 žádná újma společnosti nevznikla. 
 
II. Jiné právní úkony učiněné společností v zájmu propojených osob v roce 2006
V roce 2006 nebyly společností v zájmu propojených osob učiněny žádné právní úkony.

III. Ostatní opatření učiněná v zájmu a na popud propojených osob v roce 2006
Žádná opatření učiněna nebyla. 

IV. 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. 

V. Přezkoumání zprávy dozorčí radou
Dozorčí rada společnosti přezkoumala zprávu o vztazích dne 28. 3. 2007.

VI. Přezkoumání zprávy auditorem
Auditor, tj. společnost SPICA AUDIT s.r.o., zastoupená Ing. Jankou Píšovou ověřila správnost údajů 
uvedených ve zprávě o vztazích dne 28. 3. 2007.
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Příloha číslo 1

Přehled smluvních vztahů společnosti Kolektory Praha, a. s. jako ovládané osoby s hlavním městem Prahou 
k 31.12.2006 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 % -164 255 922 nao/55/01/001165/2002

hlavní město praha osm praha 1, mariánské nám. 2 00064581 100 % 7 908 147 man/55/01/001822/2005

Příloha číslo 2

Přehled majetkových účastí hlavního města Prahy k 31.12.2006 a u propojených osob a jejich smluvní vazby se 
společností Kolektory Praha, a. s. 

obchodní firma sídlo ič podíl v % kč za rok č. smlouvy

dopravní podnik hl. m. prahy, a. s. praha 9, sokolovská 217/42 00005886 100,00 306 431 7139, 7140, 7167, 7183

pražská energetika holding, a. s. praha 10, na hroudě 1492/4 26428059 51,00 - -

pražská energetika, a. s. praha 10, na hroudě 1492/4 60193913 50,78 - -

predistribuce, a. s. praha 5, svornosti 3199/19a 27376516 50,78 79 112 119 7201, 7206

pražská plynárenská holding, a. s. praha 4, u plynárny 500 26442272 51,00 - -

pražská plynárenská, a. s. praha 1, národní 37 60193492 50,20 38 613 293 7203

pražská teplárenská holding, 
a. s.

praha 7, partyzánská 1 26416808 51,00 - -

pražská teplárenská, a. s. praha 7, partyzánská 1 45273600 47,33 23 426 630 7205

pražská vodohosp. společnost, a. s. praha 1, cihelná 4 25656112 92,01 87 944 437 7204

obecní dům, a. s. praha 1, nám. republiky 1090/5 27251918 100,00 3 060 7150

pražské služby, a. s. praha 9, pod šancemi 444/1 60194120 71,84 -46 380 1505 až 1510

pražská energetika, a. s. praha 10, na hroudě 1492/4 60193913 50,78 -4 070 481 7 velkoodběrů, 174 maloodběrů

pražská plynárenská, a. s. praha 1, národní 37 60193492 50,20 -177 094 1 odběr

pražská teplárenská, a. s. praha 7, partyzánská 1 45273600 47,33 -761 379 9 odběrů
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V I I .  P R OTO K O L 
 o zahájení auditu účetní závěrky, 
 projednání a převzetí zprávy auditora 
 za rok 2006 

auditovaná účetní jednotka:  
kolektory praha, a. s. 

datum zahájení auditu:  15.1.2007 
datum ukončení auditu úz:  28.3.2007 
datum projednání zprávy:  28.3.2007 

výrok:  
bez výhrad  ANO
se zdůrazněním skutečností  --     
výrok s výhradou  --
odmítnutí výroku  --
záporný výrok  --

při projednání za účetní jednotku přítomen:  
předseda představenstva: otakar čapek 
člen představenstva: ing. petr třeštík 
člen dozorčí rady: naděžda koryntová 

pověřená osoba, která zprávy auditora převzala: 
Ing. Dagmar Vlčková 

další skutečnosti: 
závěrečný protokol potvrdil a pokyn k archivaci spisu vydal:
ing. píšová. 
podpis statutárního zástupce společnosti, který zprávy auditora projednal : 

otakar čapek
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 V I I I . 
 Z P RÁVA  N E Z ÁV I S L É H O 
 A U D I TO RA 
 

Pro akcionáře společnosti Kolektory Praha, a. s.
 

 I. 
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Kolektory Praha, a. s., tj. rozvahu, výkaz zisků 
a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích a přílohu této účetní 
závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod, k 31.12.2006. Údaje o společnosti Kolek-
tory Praha, a. s. jsou uvedeny v bodě 2. přílohy této účetní závěrky. 

Odpovědnost představenstva společnosti za účetní závěrku 
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statu-
tární orgán společnosti Kolektory Praha, a. s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit 
vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané 
situaci přiměřené účetní odhady. 

Odpovědnost auditora 
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli 
v souladu se Zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikač-
ními doložkami Komory auditorů České republiky. v souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat 
etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 
neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je 
získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských 
postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitř-
ních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. 
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů 
provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané informace 
tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Výrok auditora 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společ-
nosti Kolektory Praha, a. s. k 31.12.2006 a nákladů, výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků za 
rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. 

36

VÝROÈKA 06 final.indd   36VÝROÈKA 06 final.indd   36 30.4.2007   7:19:5730.4.2007   7:19:57



 II. 
Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společ-
nosti Kolektory Praha, a. s. k 31.12.2006. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární 
orgán společnosti Kolektory Praha, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko 
k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorůČeské republiky. Tyto standardy vyžadují, 
abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsa-
huje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na 
analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka 
poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. 
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě 
o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Kolektory Praha, a. s. k 31.12.2006. 

 III. 
Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Kolektory Praha, a. s. k 31.12.2006 s účetní závěrkou, 
která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán 
společnosti Kolektory Praha, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu 
výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými stan-
dardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorůČeské republiky. Tyto standardy vyžadují, 
aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve 
výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve 
všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené 
ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace 
uvedené ve výroční zprávě společnosti Kolektory Praha, a. s. k 31.12.2006 ve všech významných ohledech 
v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 

 

 Ing. Janka Píšová 
SPICA AUDIT s.r.o.  odpovědný auditor 
sídlo: v Tůních 11, Praha 2  osvědčení KAČR: 1235 
osvědčení KAČR: 221 v Praze dne 28.3.2007 

37

VÝROÈKA 06 final.indd   37VÝROÈKA 06 final.indd   37 30.4.2007   1:48:3030.4.2007   1:48:30



 obsah: 

představenstvo, dozorčí rada, management společnosti 6
úvodní slovo 7

i. základní údaje 9
základní údaje o společnosti 9
statutární orgán 9
předmět činnosti 9
vznik a poslání společnosti 10
činnost v období od 1.10.2002 do 31.12.2006 10
způsob nabytí vlastního kapitálu 11

ii. cíle 13
struktura zaměstnanců 13
počet zaměsnanců v letech 2003 - 2006 14

iii. zhodnocení hospodaření 15
zhodnocení hospodaření v roce 2006 a předpokládaný vývoj společnosti 15
struktura příjmů v roce 2006 16
vývoj čistého obratu v letech 2003-2006 17

iv. ekonomická část 18
výkaz zisku a ztráty 18
rozvaha v plném rozsahu 19
přehled o peněžních tocích 20

v. příloha k účetní závěrce 21
obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 21
obecné údaje 21
informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 23
doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 27
pohledávky 29
vlastní kapitál 30
závazky 31
rezervy 32
výnosy 32
výdaje poskytnuté pro výzkum a vývoj 32

vi. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 33

vii. protokol o zahájení auditu úč. závěrky, projednání a převzetí zprávy auditora za rok 2006 35

viii. zpráva nezávislého auditora 36

VÝROÈKA 06 final.indd   38VÝROÈKA 06 final.indd   38 30.4.2007   7:20:0330.4.2007   7:20:03



 

výroční zpráva za rok 2006 kolektory praha, a. s.

39

VÝROÈKA 06 final.indd   39VÝROÈKA 06 final.indd   39 30.4.2007   1:48:3130.4.2007   1:48:31



VÝROÈKA 06 final.indd   2VÝROÈKA 06 final.indd   2 2.5.2007   22:59:142.5.2007   22:59:14


	PŘEDSTAVENSTVO, DOZORČÍ RADA, MANAGEMENT SPOLEČNOSTI
	ÚVODNÍ SLOVO
	I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
	STATUTÁRNÍ ORGÁN
	PŘEDMĚT ČINNOSTI
	VZNIK A POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
	ČINNOST V OBDOBÍ OD 1.10.2002 DO 31.12.2006
	ZPŮSOB NABYTÍ VLASTNÍHO KAPITÁLU
	II. CÍLE
	STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ
	POČET ZAMĚSNANCŮ V LETECH 2003 - 2006
	III. ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ
	ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006 A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI
	STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE 2006
	VÝVOJ ČISTÉHO OBRATU V LETECH 2003-2006
	IV. EKONOMICKÁ ČÁST
	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
	ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
	V. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
	OBECNÉ VYSVĚTLIVKY K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
	OBECNÉ ÚDAJE
	INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČ. METODÁCH, OBECNÝCH ÚČ. ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ
	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
	POHLEDÁVKY
	VLASTNÍ KAPITÁL
	ZÁVAZKY
	REZERVY
	VÝNOSY
	VÝDAJE POSKYTNUTÉ PRO VÝZKUM A VÝVOJ 
	VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
	VII. PROTOKOL O ZAHÁJENÍ AUDITU ÚČ. ZÁVĚRKY, PROJEDNÁNÍ A PŘEVZETÍ ZPRÁVY AUDITORA
	VIII. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
	OBSAH



