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ÚVODní slOVO

Rok 2011 byl pro společnost Kolektory Praha, a. s. dalším rokem, 

kdy se bezezbytku dařilo realizovat zadání, které společnost má. 

Jako správci kolektorové sítě Hlavního města Prahy se nám opět 

podařilo navýšit odvod prostředků do hospodářské činnosti 

Hlavního města Prahy. Jako poskytovateli služeb pro provozo-

vatele a správce sítí, umístěných v kolektorech, se nám úspěšně 

dařilo udržovat a zvyšovat kvalitu a spolehlivost námi poskyto-

vaných služeb.   

V současné době naše společnost pečuje o téměř 91 kilometrů 

kolektorových staveb. Celá síť je majetkem Hlavního města 

Prahy a  naše společnost ji má na základě Nájemní smlouvy 

v pronájmu. Tento majetek města má hodnotu přes 7 miliard 

korun. 

Významným mezníkem pro společnost byla v roce 2011 změna 

stanov, která byla iniciována akcionářem v  polovině roku. Do 

stanov byl zapracován tzv. německý model řízení akciové 

společnosti. Byla posílena role dozorčí rady společnosti, která 

volí členy představenstva. 

Rozvoj a další výstavba kolektorů na území HMP se koncentruje 

do přípravy dvou projektů. Výstavby nového kolektoru Hlávkův 

most a  revitalizace kolektoru Metrans v  oblasti Uhříněvsi 

a  Horních Měcholup. Výstavba kolektoru Hlávkům most je 

 podmínkou pro následnou rekonstrukci samotného Hlávkova 

mostu, neboť sítě, které v něm procházejí, je nutno před rekon-

strukcí z mostu vymístit do tohoto budoucího kolektoru. Tento 

kolektor bude prvním kolektorem procházejícím pod Vltavou 

a  spojí oba vltavské břehy. Na obou stranách řeky jsou již 

 existující kolektory a nový kolektor tedy topologicky naváže na 

stávající síť. Kolektor Metrans je doposud nevyužívaný kolektor 

vybudova ný v  80. letech minulého století. Jeho délka je přes 

2200 metrů. Jeho revitalizací získáme potřebnou tranzitní 

 kapacitu pro inženýrské sítě v  rozvojovém území Horní 

Měcholupy-Uhříněves.

Nepříznivá hospodářská situace současnosti byla reflektována 

i naší společností. Organizačními opatřeními a dalším zvyšová-

ním efektivity řízení a práce jsme začali dávat ještě větší důraz 

na snižování provozních nákladů. V  tom budeme pokračovat 

i v příštích letech. Tento požadavek byl navíc zachycen i v novém 

Programovém prohlášení Rady HMP. 

V devátém roce existence akciové společnosti jsme se ukázali 

jako prosperující, dobře fungující a  ekonomicky soběstačná 

společnost. Svědčí o  tom i  údaje, které jsou obsahem této 

výroční zprávy. Příští rok 2012 bude pro nás jubilejním desátým 

rokem. Jsem přesvědčen, že budeme nadále pokračovat stejně 

úspěšně.

Ing. Jan svátek 

místopředseda představenstva a generální ředitel 
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i. záKlaDní ÚDaJe

záKlaDní ÚDaJe O spOlečnOsti:

Obchodní firma: Kolektory Praha, a. s.

ič/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

Místopředseda představenstva: Ing. jan Svátek

člen představenstva: Vítězslav Gloser

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

» činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

» specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím



VzniK a pOslání spOlečnOsti

společnost Kolektory praha, a.s. byla založena rozhodnutím zastupitelstva hlavního měs-

ta prahy č. 43/06 ze dne 27. června 2002.

Hlavním posláním společnosti je zajišťovat provoz, správu a údržbu kolektorové sítě v hlavním 

městě Praze. V období před založením společnosti zajišťovala tyto činnosti organizace Kolekto-

ry 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 a to jak v objemu 

výkonů tak i smluvních závazků. Vzhledem k tomu, že uvedená příspěvková organizace ukončila 

svoji činnost k 30. září 2002 a byla posléze k 31. 1. 2003 zrušena, převzala společnost Kolekto-

ry Praha, a.s. veškeré činnosti spojené se správou a údržbou kolektorů v hlavním městě Pra-

ze k 1. 10. 2002.

činnOst V ObDObí OD 1. 10. 2002 DO 31. 12. 2011

Základní činností společnosti je správa, údržba, dispečerská činnost, monitoring a výkon pohoto-

vostní 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 a výše uvedené činnosti vykonává na základě mandát-

ních smluv. Jejich přehled je uveden v příloze „Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami“, kte-

rá je součástí této Výroční zprávy. Všechny tyto smlouvy byly uzavřeny mezi společností Kolek-

tory Praha, a.s. a hlavním městem Prahou.

způsOb nabytí záKlaDníhO 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 hl. měs-

tem Prahou s tím, že tyto věci přecházejí do vlastnictví a užívání založené společnosti a u nemo-

vitých věcí písemným prohlášením podle ustanovení § 60 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zá-

koníku.

V roce 2003 byl vlastní kapitál navýšen dalším vkladem movitých věcí v hodnotě 1 613 901 Kč. 

Tento vklad byl opět splacen zápisem o vkladu movitých věcí.
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Rok 2011 byl již devátým uceleným obdobím činnosti společnosti. 

Z jejího poslání, daného Zakládací listinou, vyplývá, že hlavním úkolem 

je komplex činností souvisejících s údržbou, správou, dispečerskou 

službou, monitoringem a  nepřetržitou pohotovostní službou na 

kolektorové síti v hlavním městě Praze.

Pro kvalitní splnění všech výše uvedených úkolů a cílů provádí vedení 

společnosti operativně opatření směřující ke zkvalitnění činnosti 

a k racionálnějšímu využití lidských i materiálních zdrojů. Společnost 

je držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001. 

Společnost věnuje pozornost neustálému zvyšování kvality 

technicko-inženýrské činnosti, kvality údržby a správy kolektorové 

sítě včetně monitoringu. Struktura zaměstnanců společnosti 

umožňuje jejich plné a efektivní využití. 

Společnost se podílí od roku 2007 ve spolupráci s HKP a MHMP na 

projektu „Praha technická“. Podzemní prostory kolektorové sítě 

zhlédly v roce 2011 stovky spokojených návštěvníků. Pozornost pro-

jektu věnoval ve značné míře tisk, televize i ostatní média. Zajištění 

činností souvisejících s touto akcí, jako jsou doprovody návštěvníků 

a odborný výklad, vyžaduje vyčlenění a vyškolení pracovníků, kteří 

akci zajišťují.

Společnost v roce 2011 na základě Mandátní smlouvy s hl. městem 

Prahou zajistila na kolektorech, které jsou v majetku města a  jsou 

pronajaty společnosti na základě nájemní smlouvy, opravy v  celk-

ovém  objemu 178 350  tis. Kč a  investice v  celkovém  objemu 

29 119 tis. Kč.

V rámci oprav se jednalo o stavební, zámečnické a elektro práce na 

kolektorech oblastí Východ, Západ, Centrum, opravu analyzátorů 

plynu oblastí Východ a Západ, opravu nadzemních objektů kolektorů 

oblast Západ a Východ, opravy ocelových konstrukcí oblastí Západ 

a  Východ, opravy únikových cest na kolektorech JZM a  Petrovice, 

opravy rozvodů osvětlení, zásuvek a houkaček na kolektorech Lužiny, 

opravu teploměrů na kolektorech JM, opravu analyzátorů plynu na 

kolektorech Žižkov, opravu svítidel, zásuvek a  elektroinstalace na 

kolektoru Celetná, opravu ocelových konstrukcí kolektorů – oblast 

Centrum, sanační opravy kolektorů – oblast Centrum, stavební opravy 

převodových uzlů a rozvaděčů kolektorů Východ, opravy únikových 

cest kolektorů Západ a  Východ, opravy ocelových konstrukcí 

kolektorů oblastí Východ a Západ, opravu vzduchotechniky a staveb-

ní opravy nadzemních objektů kolektorů, opravu čidel a  rozvodů 

teploměrů na kolektorech Černý Most.

Z investičních akcí byla dokončena Rekonstrukce kolektorů Východ – 

Ďáblice, Černý Most, která započala v  roce 2011. Rekonstrukce 

zvýšila bezpečnost systému v kolektorech, došlo k výměně dožilých 

a  poruchových částí za nové, kompatibilní s  ostatním vybavením 

kolektoru na území hlavního města Prahy. Dále proběhla rekonstrukce 

kolektorů Centrum – I. etapa, v rámci níž došlo k revizi staveb a zařízení 

nejstarších kolektorů této oblasti. Třetí investiční akcí realizovanou 

v  roce 2011 byla Rekonstrukce kolektorů Západ – II. etapa. Došlo 

k zahájení komplexní rekonstrukce stavebních částí, silnoproudých 

rozvodů, vlastního vybavení a technologických částí, která je nezbyt-

ná k  zaručení požadované bezpečnosti pracovníků, vlastních 

kolektorů i sítí v nich uložených.

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 monitorin-

gem sítí, případně dalšími doplňkovými službami poskytovanými 

společností.

Dle názoru vedení společnosti je rovněž na velmi dobré úrovni spolu-

práce s jediným akcionářem – hl. městem Prahou, zvláště pak Radou 

HMP. Díky této spolupráci se daří realizovat akce vedoucí k dalšímu 

zkvalitňování a rozšiřování kolektorové sítě v hl. městě Praze. Rovněž 

existuje trvalá a velmi dobrá spolupráce s Útvarem rozvoje města, 

Odborem městského investora a Odborem správy majetku při realiza-

ci činností prováděných společností a  konání technického dozoru 

v průběhu výstavby nových kolektorů. 

Ve společnosti také funguje oddělení vnitřního auditu, které sleduje 

přípravu a  průběh investičních akcí v  souladu s  ročním harmono-

gramem auditů a plnění cílů kvality stanovených pro příslušné ob-

dobí.
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VýVOJ pOčtu zaMěstnanCů

120

2007

125

2008

123

2009

122

2010

121

2011

struKtura zaMěstnanCů V rOCe 2011:

ZaMěSTNaNCI ÚDRŽBy 

VEDENí SPOLEČNOSTI

DISPEČEřI

MECHaNICI MaR 

TECHNICI

aDMINISTRaTIVa 



iii. zhODnOCení hOspODaření

zhODnOCení hOspODaření V rOCe 2011 a přeDpOKláDaný VýVOJ spOlečnOsti.

Vzhledem k charakteru společnosti jsou výnosy využity na provozní 

činnost vykonávanou pro hl. m. Prahu, tedy na správu, údržbu, moni-

toring, 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.

přehled hlavních ukazatelů činnosti 2007-2011 s výhledem 2012:

položka  2007 2008 2009 2010 2011 plán 2012

tržby celkem  296 300 331 353 350 396  362 950 368 818 368 882

náklady celkem  291 047 326 627 345 486 357 214 362 344 364 721

přidaná hodnota  85 234  92 499 101 151 106 163 117 451 118 249

hV po zdanění  2 761  2 746 2 945 3 064 3 602 3 610

Vlastní kapitál  73 065 74 074 74 468 74 965 76 587 77 761

údaje v tis. Kč

12

GraF stuKtury příJMů V rOCe 2011

údaje v tis. Kč

PříSPěVEK Na PROVOZOVáNí KOLEKTORů – SLUŽBy 150 196 

PODNáJEM KOLEKTORů 196 297

ODMěNa MaNDaTářE 9 587

SERVIS a REKLaMa  394

VLaSTNí SLUŽBy 9 995

OSTaTNí 2 349



VýVOJ Obratu

údaje v tis. Kč
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296 300

2007

331 353

2008

350 396

2009

362 950

2010

368 818

2011

pOrOVnání Výše náJMu a OstatníCh prOVOzníCh náKlaDů na náKlaDeCh 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. m. Prahy a nemá tedy organizační složku v zahraničí.

   nájem HMP

  ostatní provozní náklady údaje v tis. Kč

167 802

123 355

2007

188 446

138 174

2008

190 000

157 449

2009

192 760

164 926

2010

197 597

164 999

2011

VýVOJ náJMu hrazenéhO hMp

údaje v tis. Kč

167 802

2007

188 446

2008

190 000

2009

192 760

2010

197 597

2011

Od 1. července 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.
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V. přílOha K Účetní záVěrCe  
spOlečnOsti KOleKtOry praha, a.s. k 31. 12. 2011

26



Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví obsah účetní 

závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a os-

tatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých 

tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2011 a končící 31. prosince 2011.

Obsah přílOhy
ObeCné ÚDaJe

1.  Popis účetní jednotky

2.  Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

3.  Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

4.  Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

pOužíVané Účetní MetODy, ObeCné Účetní zásaDy a způsOby OCeňOVání

1.  Způsob ocenění majetku

 1.1. Zásoby

 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

2.  Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

3.  Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

4.  Opravné položky k majetku

5.   Odpisování

6.   Přepočet cizích měn na českou měnu

7.  Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

DOplňuJíCí ÚDaJe K rOzVaze a K VýKazu zisKu a ztrát

1.  Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry

 1.3 Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

 1.4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

2. Významné události po datu účetní závěrky

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku

 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením

 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

4. Vlastní kapitál

 4.1 Použití zisků, resp. úhrady ztrát

 4.2 Základní kapitál

5. Pohledávky a závazky

 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti

 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

6. Rezervy

7. Výnosy z běžné činnosti

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

9. Údaje o nákladech na odměny auditorovi za účetní období

10. Údaje o přeměnách

11.  Údaje o použitých metodách nepřetržitého pokračování činnosti

 Výkaz cash flow, Výkaz o změnách vlastního kapitálu
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ObeCné ÚDaJe

1. popis účetní jednotky (§ 39/1)

Obchodní firma: Kolektory Praha, a.s. 

sídlo:    Pešlova 3/341, 190 00 Praha 9

právní forma:  akciová společnost

ič:   26714124

rozhodující předmět činnosti: 

 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, činnost účetních poradců, 

  vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

  specializovaný maloobchod a maloobchod 

 se smíšeným zbožím.

 

Datum vzniku společnosti:  17. 7. 2002 

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %:

Jméno fyzické 
osoby, název 
právnické osoby

sídlo
sledované účetní období Minulé účetní období

Podíl tj. % Podíl tj. %

Hlavní město Praha
Praha 1, Mariánské 
nám. 2, 110 00

100 100 100 100

 

změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: 

Druh změny (dodatku) Datum poslední změny (dodatku)

Změny ve složení představenstva společnosti 19. 7. 2011

Změny a rozšíření dozorčí rady společnosti 28. 6. 2011

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Společnost má sídlo na adrese Pešlova 3/341, Praha 9

Společnost nemá žádné stále pobočky a ani organizační složky v tuzemsku či zahraničí. 

Ke své činnosti však využívá pracovníky, kteří jsou rozmístěni i v jiných částech Prahy. 

přílOha K Účetní záVěrCe 
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členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

 Statutárním orgánem je představenstvo.

 Statutární orgán k rozvahovému dni:

Jméno Funkce Od

Michal Kucián Předseda představenstva 17. 6. 2011

Ing. Jan Svátek Místopředseda představenstva 17. 6. 2011

Otakar Čapek Člen představenstva 19. 7. 2011

Dozorčí orgán k rozvahovému dni:

Jméno Funkce Od

Tomáš Portlík Předseda dozorčí rady 17. 6. 2011

Ing. Pavel Klega Místopředseda doz. rady 17. 6. 2011

Zdeněk Bláha Místopředseda doz. rady 17. 6. 2011

Radim Brouček Člen dozorčí rady 16. 6. 2011

Jan Korseska Člen dozorčí rady 16. 6. 2011

Ing. Lukáš Plachý Člen dozorčí rady 16. 6. 2011

Ing. Mgr. Miroslav Poche Člen dozorčí rady 16. 6. 2011

Naděžda Koryntová Člen dozorčí rady 28. 6. 2011

Ing. Gabriela Švagrová Člen dozorčí rady 28. 6. 2011

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (§ 39/2) 
( Majetková spoluúčast vyšší než 20 % ) 

Společnost nemá žádnou majetkovou či smluvní spoluúčast.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (§ 39/3)

 

zaměstnanci celkem z toho řídících pracovníků

Sledované účetní 
období

Předchozí účetní 
období

Sledované účetní 
období

Předchozí účetní 
období

Průměrný počet zaměstnanců 121 122 19 19

Mzdové náklady 77 272 73 031 21 932 22 542

Náklady na sociální a zdravotní zabezpečení 26 348 25 598 7 457 5 750

Sociální náklady 1 208 1 333 206 208

Odměny členům statutárních orgánů 4 236 3 080 x x

Osobní náklady celkem 109 064 103 042 29 595 28 500

údaje v tis. Kč

4. poskytnutá peněžitá či jiná plnění (§39/4) 
Členům ani bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů nebyla poskytnuta žádná peněžitá či jiná plnění, kromě odměn, viz údaj 

 v  tabulce č. 3.  

29



pOužíVané Účetní MetODy, ObeCné Účetní zásaDy a způsOby OCeňOVání (§ 39/5)
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření 

Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku (§ 39/5a)

 1. 1. zásoby
Zásoby nejsou.

 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: 
 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností není.

 

 1.3. Ocenění cenných papírů a podílů: 
 Cenné papíry ani podíly nejsou.

 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat: 
 Není.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (§ 39/5c)
Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje (na základě posudku znalce):

> majetek nabytý bez úplaty (darem, přebytek zjištěn při inventarizaci, nalezený majetek),

>  majetek vytvořený vlastní činností, jestliže jeho vlastní náklady nelze zjistit nebo jestliže tyto náklady převyšují reprodukční 

pořizovací cenu.

Takovýto majetek není. Majetek pořízený z tzv. bonusu je evidován ve skutečné prodejní ceně. V účetnictví je rozdíl mezi skutečnou cenou 

a cenou z bonusu účtován jako výnos na účet 648 40 Bonusy.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (§ 39/5a)
Od 1. 1. 2011 se odepisuje dle zákona pouze hmotný majetek od 40 000 Kč. Ostatní majetek jde do spotřeby a je evidován v operativní 

evidenci.

přílOha K Účetní záVěrCe 
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4. Opravné položky k majetku (§ 39/5c)
Opravné položky nebyly tvořeny. 

5. Odpisování (§ 39/5a)
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v  interních směrnicích, kde vycházela 

z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se ne-

rovnají.

Daňové odpisy – použitá metoda: lineární

systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 501 – Spotřeba materiálu.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000 Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 – Software.

6. přepočet cizích měn na českou měnu (§ 39/5c)
 Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

7. stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (§ 39/5c)
 Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
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 DOplňuJíCí ÚDaJe K rOzVaze a K VýKazu zisKů a ztrát (§ 39/6)

1. položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období: NEJSOU

 1.2. rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Účet.stav Daňový stav rozdíl sazba
Odl. daň 

+ pohled.
 -závazek

ZC k 31. 12. 11 dlouhodob. majetku 54 563 47 365 - 7 198 19 -1 368

Zůstatek odl. daně k 31. 12. 11 -1 368

Zůstatek odl. daně k 31. 12. 10 - 1 068  

údaje v tis. Kč

 1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry 

 Společnost nemá žádné úvěry a ani půjčky.

 1.4. rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 

 Společnosti nebyly poskytnuty žádné dotace.

 

 1.5. Manka a přebytky u zásob

 Společnosti nevznikly u zásob žádná manka ani přebytky.

2. Významné události po datu účetní závěrky (§39/7) 
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly vliv na údaje uvedené v rozvaze nebo údaje uvedené ve výkazu 

zisků a ztrát.

 

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

 3.1. hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 

pořizovací cena Oprávky zůstatková cena

běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd.

Pozemky 5 854 5 854 0 0 5 854 5 854

Stavby 57 243 57 243 14 486 12 768 42 757 44 475

Samostatné movité věci  
a soubory movitých věcí

27 965 28 181 16 710 16 825 11 255 11 356

Jiný DHM 585 2 659 489 1 759 96 900

Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 0

Celkem 91 647 93 937 31 685 31 352 59 962 62 585

údaje v tis. Kč
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 3.2.  Dlouhodobý nehmotný majetek 

pořizovací cena Oprávky zůstatková cena

běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd.

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0

Software 1 391 1 077 677 430 714 647

Ocenitelná práva 396 395 390 324 6 71

Výsledky vědecké činnosti 0 0 0 0 0 0

Jiný DNM 0 0 0 0 0 0

Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 0

Celkem 1 787 1 472 1 067 754 720 718

údaje v tis. Kč

 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 

 Není hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

 3.4. souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 

běžné období Minulé období

Název majetku pořizovací cena Název majetku pořizovací cena

auta po leasingu 3 auta po leasingu 3

Drobný majetek 3 675 Drobný majetek 3 086

pronajatý majetek 7 321 930 pronajatý majetek 7 301 634

Pozemky 8 966 Pozemky 8 966

Budovy 61 455 Budovy 61 455

Stavby 7 251 509 Stavby 7 231 213

Celkem 7 325 608 Celkem 7 304 723

údaje v tis. Kč

 3.5. rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 

 Společnost nemá žádný majetek zatížen zástavním právem.

 3.6. přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením 

běžné období

Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota

auta po leasingu 3 365

Minulé období

Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota

auta po leasingu 3 400

     údaje v tis. Kč
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 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 

 Společnost nevlastní a ani v minulém období nevlastnila žádné majetkové účasti a ani dlouhodobé majetkové cenné papíry.

4. Vlastní kapitál 

 4.1. použití zisků, resp. úhrady ztrát 

> způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období:

 Zisk byl použit k přídělu do rezervního a sociálního fondu. 

Příděl do rezervního fondu:       153

Příděl do sociálního fondu:   2 911

> návrh na rozdělení zisku běžného období:

Nerozdělená část zisku pro financování dalšího rozvoje podnikání společnosti:  1 022

Příděl do rezervního fondu:        180

Příděl do sociálního fondu:   2 400
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 4.2. základní kapitál 

běžné období

Druh akcií počet akcií nominální hodnota v Kč nesplacené akcie

Hlavní město Praha 10 68 003 000 0

Hlavní město Praha 1  1 613 901 0

Minulé období

Druh akcií počet akcií nominální hodnota v Kč nesplacené akcie

Hlavní město Praha 10 68 003 000 0

Hlavní město Praha 1 1 613 901 0

5. pohledávky a závazky (§ 39/7)

 5.1. pohledávky po lhůtě splatnosti 

počet dnů sledované období předchozí období

z obchodního styku Ostatní z obchodního styku Ostatní

Do 30 543 0 102 0

31-90 588 0 100 0

181 a více 0 0 0 0

údaje v tis. Kč

 5.2. závazky po lhůtě splatnosti 

počet dnů sledované období předchozí období

z obchodního styku Ostatní z obchodního styku Ostatní

Do 30 617 0 18 0

31 a více 0 0 0 0

údaje v tis. Kč
 

 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině po splatnosti (iV. 3.2.b ,3.4.b) 

 Společnost nemá žádné pohledávky a ani závazky k podnikům ve skupině po splatnosti.

 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 

 Společnost nemá pohledávky a závazky kryté zástavním právem.

 5.5. závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 

 Společnost nemá závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
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 5.6. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

 Společnost nezaznamenává žádné významné potencionální ztráty, ke kterým by měla být tvořena rezerva. 

 5.7. Údaje o vybraných závazcích

běžné období Minulé období

Splatné závazky vůči sociální pojišťovně 1 488 1 522

Splatné závazky vůči zdravotním pojišťovnám 675 685

Výše evidovaných daňových splatných nedoplatků 829 3 898

          údaje v tis. Kč

6. rezervy 

Minulé období běžné období

zůstatek 
k 1. 1.  10

tvorba čerpání 
zůstatek 

k 31. 12. 11
tvorba čerpání

zůstatek 
k 31. 12. 11

Zákonné rezervy – – – – – – –

Rezerva na daň z příjmů 1 370  2 200 1 370 2 200 2 621 2 200 2 621

Ostatní rezervy 470 4 500 235 4 735 4 242  1 357 7 620

Odložený daňový závazek 614 454 –  1 068 300  – 1 368  

Celkem 2 454   7 154 1 605  8 003 7 162 3 557 11 609

údaje v tis. Kč
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7. Výnosy z běžné činnosti (§ 39/9)

částka

běžné období Minulé období

60210 Nájemné 1 001 1 095

60220 Pronájem hlavní správci 196 297 192 491

60228 Servisní služby 394 394

60234 Užívání kolektorů 150 196 143 397

60236 Přeúčtované spoje 7 6

60237-38-39 Přeúčtované energie, teplo, voda 6 761 5 922

602 4 Ostatní služby vč. doprovodů a ZT 2 225 2 395

Celkem tržby za služby 356 881 345 700

662 Úroky 170 5

648 Odměna mandatáře, Ostatní provozní výnosy,
688 Mimořádné výnosy

10 619 16 333

641 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 148 912

Celkem 368 818 362 950

údaje v tis. Kč

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 
Společnost nevynaložila výdaje na výzkum a vývoj.

9. Údaje o nákladech na odměny auditorovi za účetní období
Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi za rok 2011

a) povinný audit účetní závěrky 65 000 Kč

b) jiné ověřovací služby

c) daňové poradenství    

d) jiné neauditorské služby

10. Údaje o přeměnách 
Nenastaly.

11. Údaje o použitých metodách nepřetržitého pokračování činnosti
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

Sestaveno dne 5. 3. 2012  Sestavil: Ing. Dagmar Vlčková

Podpis statutárního zástupce:   

Otakar Čapek, předseda představenstva    Vítězslav Gloser, člen představenstva
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Vi. zpráVa O VztazíCh Mezi prOpOJenýMi OsObaMi
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Představenstvo společnosti Kolektory Praha, a.s., se sídlem Praha 9, Pešlova 341  

zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7813

IČO: 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 hl. 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 majetkovou účastí hl. 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 2011

Tabulka uvedená v příloze č.1 této Zprávy obsahuje přehled smluv uzavřených mezi propojenými osobami v roce 2011 

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 2011

V roce 2011 nebyly společností v zájmu propojených osob učiněny žádné právní úkony.
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III. Ostatní opatření učiněná v zájmu a na popud propojených osob v roce 2011

Žádná opatření učiněna nebyla. 

IV. prohlášení

Tato zpráva o vztazích neobsahuje údaje, jejichž uvedení by mohlo způsobit vážnou újmu společnosti či 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 27. 4. 2012. 

VI. přezkoumání zprávy auditorem

auditor, tj. společnost SPICa aUDIT s.r.o., zastoupená Ing. Jankou Píšovou, ověřil správnost údajů uvedených ve zprávě 

o vztazích dne 13. 4. 2012.

představenstvo Kolektory praha, a.s.

Otakar Čapek – předseda představenstva   Vítězslav Gloser – člen představenstva
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přílOha Ke zpráVě O VztazíCh Mezi prOpOJenýMi OsObaMi      

příloha č. 1
přehled smluvních vztahů Kolektory praha, a.s. jako ovládané osoby s hlavním městem prahou k 31. 12. 2011 jako osobou ovládající

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

hlavní město praha OsM Praha 1, Mariánské nám. 2 00064581 100,00 192 759 621,70 NaO/55/01/001165/2002

hlavní město praha OsM Praha 1, Mariánské nám. 2 00064581 100,00 14 488 112,00 MaN/23/08/003874/2007

00064581 100,00 620 168,00 MaN/21/03/002856/2004

příloha č. 2
přehled majetkových účastí hlavního města prahy k 31. 12. 2011 a u propojených osob a jejich smluvní vazby s 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 100,00 428 163,60
7139, 7140, 7167, 7183
V/2008/0033/5000/VPK

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 *57,90 –

predistribuce, a.s. Praha 5, Svornosti 3199/19a 27376516 ** 89 510 782,19 7201, 7206

pražská plynárenská, a.s. Praha 1, Národní 37 60193492 * 50,20 –

pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu pražská plynárenská, a.s. Praha 4, U Plynárny 500 27403505 *** 44 180 361,40 7203

pražská teplárenská holding a.s. Praha 7, Partyzánská 1 26416808 51,00 –

pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1 45273600 * 47,33 59 814 468,60 7205

pražská vodohospodářská společnost a.s. Praha 1, Žatecká 2/110 25656112 100,00 94 519 618,92 7204

Obecní dům, a.s. Praha 1, Náměstí Republiky 1090/5 27251918 100,00 3 276,00 7150

pražské služby, a.s. Praha 9, Pod Šancemi 444/1 60194120
71,84  

resp. 76,92
68 208,46 1505 až 1510

pražská energetika, a.s. Praha 10, Na Hroudě 1492/4 60193913 * 57,90 6 876 174,84
8 velkoodběrů,
174 maloodběrů

pražská plynárenská, a.s. Praha 1, Národní 37 60193492 * 50,20 200 055,19 1 odběr

pražská teplárenská, a.s. Praha 7, Partyzánská 1 45273600 * 47,33 971 765,28 9 odběrů

* nepřímo ovládaná společnost 

**  společnost s kapitálovou účastí

Vysvětlivky:

Velkoodběratel (kategorie a a b) odběratel elektřiny, který odebírá elektřinu z distribuční 

soustavy velmi vysokého nebo vysokého napětí nebo odběratel s roční spotřebou nad 0,5 GWh.

Maloodběratel (kategorie C) odběratel elektřiny, který odebírá elektřinu z distribuční soustavy 

nízkého napětí a její odběr užívá pro podnikání, jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu.
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přílOha Ke zpráVě O VztazíCh Mezi prOpOJenýMi OsObaMi      

příloha č. 1
přehled smluvních vztahů Kolektory praha, a.s. jako ovládané osoby s hlavním městem prahou k 31.12.2010 jako osobou ovládající

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

hlavní město praha OsM Praha 1, Mariánské nám. 2 00064581 100,00 197 596 902,00 NaO/55/01/001165/2002

hlavní město praha OsM Praha 1, Mariánské nám. 2 00064581 100,00 9 587 428,66 MaN/23/08/003874/2007

příloha č. 2
přehled majetkových účastí hlavního města prahy k 31.12.2010 a u propojených osob a jejich smluvní vazby s 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 100,00 466 423,20
7139, 7140, 7167, 7183
V/2008/0033/5000/VPK

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 *58,046 –

predistribuce, a.s. Praha 5, Svornosti 3199/19a 27376516 **100,00 91 102 141,70 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 –

pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu pražská plynárenská, a.s. Praha 4, U Plynárny 500 27403505 **100,00 44 971 545,60 7203

pražská teplárenská holding a.s. Praha 7, Partyzánská 1 26416808 51,00 –

pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1 45273600 * 47,33 60 701 052,00 7205

pražská vodohospodářská společnost a.s. Praha 1, Žatecká 2/110 25656112 100,00 96 985 348,80 7204

Obecní dům, a.s. Praha 1, Náměstí Republiky 1090/5 27251918 100,00 3 564,00 7150

pražské služby, a.s. Praha 9, Pod Šancemi 444/1 60194120
71,84  

resp. 76,92
85 863,87 1505 až 1510

pražská energetika, a.s. Praha 10, Na Hroudě 1492/4 60193913 * 58,046 6 999 224,61
8 velkoodběrů,
173 maloodběrů

pražská plynárenská, a.s. Praha 1, Národní 37 60193492 * 50,20 155 615,32 1 odběr

pražská teplárenská, a.s. Praha 7, Partyzánská 1 45273600 * 47,33 852 327,45 9 odběrů
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přílOha Ke zpráVě O VztazíCh Mezi prOpOJenýMi OsObaMi      

příloha č. 1
přehled smluvních vztahů Kolektory praha, a.s. jako ovládané osoby s hlavním městem prahou k 31. 12. 2011 jako osobou ovládající

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

hlavní město praha OsM Praha 1, Mariánské nám. 2 00064581 100,00 192 759 621,70 NaO/55/01/001165/2002

hlavní město praha OsM Praha 1, Mariánské nám. 2 00064581 100,00 14 488 112,00 MaN/23/08/003874/2007

00064581 100,00 620 168,00 MaN/21/03/002856/2004

příloha č. 2
přehled majetkových účastí hlavního města prahy k 31. 12. 2011 a u propojených osob a jejich smluvní vazby s 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 100,00 428 163,60
7139, 7140, 7167, 7183
V/2008/0033/5000/VPK

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 *57,90 –

predistribuce, a.s. Praha 5, Svornosti 3199/19a 27376516 ** 89 510 782,19 7201, 7206

pražská plynárenská, a.s. Praha 1, Národní 37 60193492 * 50,20 –

pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu pražská plynárenská, a.s. Praha 4, U Plynárny 500 27403505 *** 44 180 361,40 7203

pražská teplárenská holding a.s. Praha 7, Partyzánská 1 26416808 51,00 –

pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1 45273600 * 47,33 59 814 468,60 7205

pražská vodohospodářská společnost a.s. Praha 1, Žatecká 2/110 25656112 100,00 94 519 618,92 7204

Obecní dům, a.s. Praha 1, Náměstí Republiky 1090/5 27251918 100,00 3 276,00 7150

pražské služby, a.s. Praha 9, Pod Šancemi 444/1 60194120
71,84  

resp. 76,92
68 208,46 1505 až 1510

pražská energetika, a.s. Praha 10, Na Hroudě 1492/4 60193913 * 57,90 6 876 174,84
8 velkoodběrů,
174 maloodběrů

pražská plynárenská, a.s. Praha 1, Národní 37 60193492 * 50,20 200 055,19 1 odběr

pražská teplárenská, a.s. Praha 7, Partyzánská 1 45273600 * 47,33 971 765,28 9 odběrů

přílOha Ke zpráVě O VztazíCh Mezi prOpOJenýMi OsObaMi      

příloha č. 1
přehled smluvních vztahů Kolektory praha, a.s. jako ovládané osoby s hlavním městem prahou k 31.12.2010 jako osobou ovládající

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

hlavní město praha OsM Praha 1, Mariánské nám. 2 00064581 100,00 197 596 902,00 NaO/55/01/001165/2002

hlavní město praha OsM Praha 1, Mariánské nám. 2 00064581 100,00 9 587 428,66 MaN/23/08/003874/2007

příloha č. 2
přehled majetkových účastí hlavního města prahy k 31.12.2010 a u propojených osob a jejich smluvní vazby s 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 100,00 466 423,20
7139, 7140, 7167, 7183
V/2008/0033/5000/VPK

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 *58,046 –

predistribuce, a.s. Praha 5, Svornosti 3199/19a 27376516 **100,00 91 102 141,70 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 –

pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu pražská plynárenská, a.s. Praha 4, U Plynárny 500 27403505 **100,00 44 971 545,60 7203

pražská teplárenská holding a.s. Praha 7, Partyzánská 1 26416808 51,00 –

pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1 45273600 * 47,33 60 701 052,00 7205

pražská vodohospodářská společnost a.s. Praha 1, Žatecká 2/110 25656112 100,00 96 985 348,80 7204

Obecní dům, a.s. Praha 1, Náměstí Republiky 1090/5 27251918 100,00 3 564,00 7150

pražské služby, a.s. Praha 9, Pod Šancemi 444/1 60194120
71,84  

resp. 76,92
85 863,87 1505 až 1510

pražská energetika, a.s. Praha 10, Na Hroudě 1492/4 60193913 * 58,046 6 999 224,61
8 velkoodběrů,
173 maloodběrů

pražská plynárenská, a.s. Praha 1, Národní 37 60193492 * 50,20 155 615,32 1 odběr

pražská teplárenská, a.s. Praha 7, Partyzánská 1 45273600 * 47,33 852 327,45 9 odběrů



valná hromada

představenstvo

dozorčí rada

OrGanizační sChéMa spOlečnOsti K 31. 12. 2011

1000
úsek generálního ředitele
generální ředitel
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1. úroveň řízení



2. úroveň řízení 3. úroveň řízení 4. úroveň řízení

5000 
obchodní úsek
ředitel úseku
(předst. ved. pro kval.)

2000 
finanční úsek
ředitel úseku

3000 
provozní úsek
ředitel úseku

4000 
technicko-investiční úsek
ředitel úseku

1200 
personální oddělení
manažer pro lidské zdroje

1100 
sekretariát gen. řed.
vedoucí sekretariátu

3310 
oblast Centrum
vedoucí oblasti

3320 
oblast západ
vedoucí oblasti

3330 
oblast Východ
vedoucí oblasti

4200 
odd. měření, regulace 
a pohotovostní služby
vedoucí odd.

5100 
obchodní oddělení
obchodní manažer

4300 
investiční oddělení
vedoucí odd.

poradce Gř
manažer auditu a vnitřní kontroly
zástupce společnosti pro styk s veřejností 
(krizové řízení) 
manažer analyt. a kontroly

asistentka
odborný asistent Gř
administrativní pracovnice

personalistka

sekretariát úseku
asistent(ka)

sekretariát ředitele
asistent(ka)
energetik
pracovník BOZP a PO
manažer autoprovozu  
a technického dozoru

mistr
technik oblasti
vedoucí dispečer
dispečeři
vedoucí pracovní čety
údržbáři

mistr
technik oblasti
vedoucí dispečer
dispečeři
vedoucí pracovní čety
údržbáři

3331 
středisko Jižní Město
mistr
technik oblasti
vedoucí dispečer
dispečeři
vedoucí pracovní čety
údržbáři
3332 
středisko černý Most
mistr
technik střediska
údržbáři

sekretariát ředitele
asistent(ka)

IT technik specialista
IT technik 
IT technik (manažer kvality, metrolog)

mechanici MaR

technik investičního odd.
pracovník technické dokumentace

sekretariát ředitele
asistent(ka)

obchodní asistent

4100 
technické oddělení
vedoucí odd. (správa budov)

45

hlavní účetní
odborné účetní

2100 
finanční oddělení
finanční manažer



zpráVa nezáVisléhO auDitOra
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zpráVa nezáVisléhO auDitOra
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www.kolektory.cz
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