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Údaje o společnosti 

 

Základní údaje 

 

Obchodní firma: Malá Šárka, a.s. 

Sídlo:   Nad Markytou 728, 164 00 PRAHA 6 – Nebušice 

   Česká republika 

IČ:   250 59 777 

Datum vzniku:  24. června 1996 

Rejstříkový soud: Městský soud V Praze 

Spisová značka: oddíl B, vložka 4107 

Právní forma:  akciová společnost 

Údaje o základním kapitálu a akciích 

Základní kapitál:   33 625 069,- Kč 

Počet akcií tvořících základní kapitál: 77 926  ks 

Všechny akcie jsou listinné na jméno v nominální hodnotě 431,50 Kč a jsou převoditelné po 

předchozím souhlasu představenstva společnosti, které při vydání souhlasného nebo 

nesouhlasného stanoviska postupuje dle Pravidel pro převod akcií, která tvoří přílohu stanov 

společnosti. Akcie jsou nedělitelné a jsou veřejně neobchodovatelné. 

Ve společnosti není žádný zahraniční kapitál. 

 

Orgány společnosti 

• Valná hromada 

• Představenstvo 

• Dozorčí rada 
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Vedení společnosti k 31.12.2014:  

Členové představenstva: 

Ing. Helena Jenšová 

předseda představenstva 

Ing.  Jiří ježek 

místopředseda představenstva 

Ing. Dagmar Cabejšková 

člen představenstva 

Jonas Bruce-Enri Gil 

člen představenstva 

Galina Smoliyenko 

člen představenstva 

 
Dne 16.6.2014 rezignovala na funkci člena představenstva paní Ing. Radka Brewer, Ph.D. 
 

Představenstvo kooptovalo dne 16.6.2014 člena představenstva paní Galinu Smoliyenko. 

Dne  31.8.2014  rezignovala na funkci člena představenstva paní Ing. Dagmar Cabejšková. 

 

 

 Členové dozorčí rady: 

   Eliška Budařová 

předseda dozorčí rady 

  Eva Davidová 

místopředseda dozorčí rady 

     Kamila Le Guillou 

člen dozorčí rady 

 
 

 



 
                                                                                               

Skladba akcionářů  k 31.12.2014

Společnost Malá Šárka a.s. tvoří 1

 Endurance Residential Czech (

Endurance Residential Alfa

  The United States of America:

  Akcionáři vlastnící více jak 2 domy :

  Individuální akcionáři :

                ------------------------------------------------------------------------------------

                Celkem                                                

                                                                                               Výroční zpráva společnosti Malá Šárka a.s., 2014

31.12.2014 

Společnost Malá Šárka a.s. tvoří 108 akcionářů:   

Endurance Residential Czech (vznikla fúzí společností Endurance Residential Gama 

Endurance Residential Alfa s.r.o.):   6,70%  

The United States of America:   9,99% 

Akcionáři vlastnící více jak 2 domy :   16,76% 

Individuální akcionáři :    66,55% 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem                                                                                      100,00 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endurance Residential Czech a.s.

The United States of America

Akcionáři vlastnící více jak 2 domy

Individuální akcionáři

Výroční zpráva společnosti Malá Šárka a.s., 2014 

Endurance Residential Gama a.s. a 

 

Endurance Residential Czech a.s.

The United States of America

Akcionáři vlastnící více jak 2 domy

Individuální akcionáři
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Zpráva představenstva společnosti 

Vážení akcionáři,  

 

dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti Malá Šárka a.s. 
za období od konání poslední valné hromady do 31.12.2014.  

V rámci svého působení pokračovalo představenstvo v úsilí o co nejefektivnější zajištění společných 
služeb a vysoké úrovně jejich kvality. Důraz byl kladen zejména na vysoký standard, který se snažíme 
udržet od vzniku společnosti. Představenstvo se pravidelně scházelo na řádných i mimořádných 
zasedáních jedenkrát měsíčně a to vždy ve svém volném čase bez nároku na odměnu.     

Mandát, který jste vložili do našich rukou, nás zavazuje k tomu, abychom udrželi vyrovnaný rozpočet. 
Finanční prostředky, které akcionáři pravidelně vkládají každé čtvrtletí, byly co nejhospodárněji 
použity na provozní a investiční činnost společnosti Malá Šárka a.s.. I přes nepříznivou ekonomickou 
situaci, jsme hospodařili úsporně a můžeme tak akcionářům navrhnout vrácení uspořených 
finančních prostředků ve výši 338 941 tis. Kč. Společnost neměla problémy s cash flow, přestože se 
zhoršila platební morálka některých akcionářů. Tímto bychom apelovali na akcionáře, aby dbali na 
včasné uhrazení čtvrtletních poplatků za služby. Pokud se akcionáři ocitnou ve finanční tísni, jsme 
připraveni s nimi projednat splátkový kalendář, abychom předešli zbytečnému zvyšování finančních 
prostředků za právníky, které v konečném důsledku ponese dlužný akcionář. 

V současné době vede společnost Malá Šárka a.s. dva soudní spory, které se týkají vymáhání 
neuhrazených poplatků za služby. 

Pro zajištění kvalitnějšího přístupu akcionářů k informacím a pro zlepšení image společnosti Malá 
Šárka a.s. byly zprovozněny webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány, a na kterých 
naleznete informace o společnosti, Stanovy společnosti i Organizační řád a kontaktní údaje.  

Naší snahou do budoucna je zaměřit se na zkvalitnění poskytovaných telekomunikačních služeb, 
jejichž současné parametry a kvalita již nevyhovují nárokům rezidentů areálu na požadované služby 
internetu, hlasového přenosu a kabelové televize. Dochází ke stále častějším výpadkům internetu, 
ztrátě rychlosti, nedostatečného pokrytí v domech jednoho přístupového bodu. Proto je nutné 
vyloučit vzájemné rušení domácích sítí mezi rezidenty a dále zajistit správnou konfiguraci uvnitř 
domů. Z tohoto důvodu byl vypracován manuál ke správě individuálních bezdrátových sítí, který má 
za cíl sjednotit nastavení bezdrátových sítí v areálu tak, aby se sítě navzájem negativně neovlivňovaly 
a eliminovaly se výpadky. Tento manuál byl distribuován na jaře 2015 do všech domů v areálu. Pro 
zachování kvality služeb je nutné, abyste respektovali doporučené nastavení. Rovněž jsme připraveni 
Vám poskytnout technickou podporu prostřednictvím prověřené externí společnosti.  

Kabelová infrastruktura v areálu, která je v majetku společnosti Malá Šárka a.s., je již technicky 
nedostačující a zastaralá a není schopna reagovat na neustálý růst a vývoj informačních technologií, 
které se stávají běžnou součástí domácnosti.  

Stávající koncové modemy poskytnuté O2 plní svoji funkci VDSL modemů/routerů dobře, ale jsou 
nedostačující na vytvoření bezdrátových sítí. Se společností O2 byly projednány různé možnosti 
posílení rychlosti internetu, které ale byly společností O2 zamítnuty z důvodu vysokých pořizovacích 
nákladů. 

Představenstvo zanalyzovalo situaci a na základě průzkumu dostupných IT technologií a hledalo 
možnosti řešení. Valné hromadě předkládá investiční návrh na výstavbu nové infrastruktury pro 
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zajištění přenosu kvalitnějšího a rychlejšího internetu, EZS (zabezpečovacího systému), kamerového 
systému, telefonního připojení a kabelové televize.  

Byl vyslyšen požadavek akcionářů na úpravu a zvelebení zeleně. U vjezdu do areálu byl opraven nápis 
a provedena koncepční výsadba, jejíž prvky se opakují na veřejných plochách v areálu. V jarních 
měsících jste se mohli těšit z nově vysázených cibulovin. Vzhledem k mírné zimě 2014 – 2015, která 
byla velmi mírná s malým počtem výjezdů k úklidu sněhu, jsme se dohodli s poskytovatelem služby na 
kompenzaci nákladů v jarním období letošního roku 2015.  

Řádnou péčí o zeleň se snažíme zpříjemnit a zlepšit společné odpočinkové zóny v areálu tak, aby 
tvořily nerušený celek s upravenými předzahrádkami akcionářů. Bohužel se ale v areálu setkáváme 
s tím, že tato snaha o zkrášlení okolí není respektována. I přes opakované výzvy někteří akcionáři, či 
jejich nájemníci, nerespektují provozní řád areálu a neudržují svoje zahrady a předzahrádky a tím 
zhoršují údržbu společných prostor v celém areálu /rozfoukané spadané listí, plevel, pohozené 
papírky, odpadky u nádob, psí exkrementy apod/. 

Z důvodu neustále se zvyšujícího množství recyklovatelného odpadu projednáváme s městskou částí 
Nebušice další možnosti ukládání tříděného odpadu v areálu, abychom předešli problémům, které 
způsobují přeplněné nádoby. 

Bezpečnost v areálu je v současnosti na vysoké úrovni. Stálá přítomnost ostrahy v areálu, používání 
systému EZS a kamer v areálu napomáhá ke snižování bezpečnostních rizik v areálu. Nadále je ale 
nutná obezřetnost rezidentů při ochraně osob a majetku a rovněž součinnost s přítomnou ostrahou.  

Rovněž zvažujeme instalaci dalšího dopravního značení, které bude upozorňovat řidiče na dodržovaní 
maximální povolené rychlosti v areálu 20km/h.  A dále jednáme s Magistrátem Hl. m. Prahy o 
vybudování přechodu pro chodce se světelnou signalizací na autobusovou zastávku Nad Habrovkou 
směrem ke stanici Dejvická.  

Rádi bychom akcionáře upozornili, že veškeré stavební úpravy se musí řídit Provozní řádem 
společnosti a je potřeba je zkonzultovat nejen se stavebním úřadem, ale i s představenstvem 
společnosti Malá Šárka a.s. a se sousedy a vyžádat si jejich souhlas.  

V příštím období se hodláme soustředit na zajištění kvalitního internetového připojení a udržení 
dobrého image Malé Šárky a.s. 

Zhodnocením uplynulého roku můžeme konstatovat, že společnost Malá Šárka, a.s. v uvedeném 
období plnila své úkoly dané rozhodnutím VH a právními předpisy v plném rozsahu.   

 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru. 
 

Za představenstvo Malá Šárka a.s.  

  

Ing. Helena Jenšová                              Ing. Jiří Ježek 

předsedkyně představenstva                 místopředseda představenstva 

 

Galina Smoliyenko                    Jonas Bruce-Enri Gil 

člen představenstva                  člen představenstva    
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Zpráva dozorčí rady k RÚZ 
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Finanční zpráva 

V roce 2014 společnost Malá Šárka a.s. plnila svoje závazky ve stanovených termínech a nenachází se 
v platební neschopnosti. K financování byly využívány výlučně vlastní zdroje. Potřeby společnosti se 
podařilo financovat bez obtíží díky snižování nákladů a důslednému vymáhání pohledávek za 
poskytované služby akcionářům.  

  

Vyhodnocení výsledku hospodaření za rok 2014 

128 tis. Kč účetní výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním 
- 102 tis. Kč daň z příjmu právnických osob (19%) 

26 tis. Kč   výsledek hospodaření po zdanění (zisk) 
       

                  
Výsledek hospodaření za rok 2014 skončil ziskem, na daňový dopad měly vliv tyto skutečnosti ve 

výši: 

 128 tis. Kč      účetní výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním 
 0,5 tis. Kč      náklady na reprezentaci     
 83 tis. Kč      účetní opravné položky (zvyšují daňový základ) 
 5 tis. Kč      neuhrazené smluvní úroky z prodlení (snižuje daňový základ) 
 12 tis. Kč do 2011 neuhrazené dobropisy (zvyšují daňový základ) 
 0,5 tis. Kč      odpis promlčeného závazku (snižuje daňový základ) 
 319 tis. Kč   odpisy dlouhodobého majetku – pouze účetní, daňově 

neuznatelné z důvodu nezjištění pořizovacích cen 

Celkem 537 tis. Kč   základ daně z příjmu právnických osob pro rok 2014 

 102 tis. Kč   daň z příjmu právnických osob (19%) 
 
     

Návrh na rozdělení (použití) výsledku hospodaření (zisku) za rok 2014 

Výsledek hospodaření za rok 2014 (zisk) ve výši 102 tis. Kč bude použit na zvýšení rezervního fondu 

(5% z čistého zisku), zbylá část bude dle rozhodnutí valné hromady ponechána jako nerozdělený zisk 

minulých let. 
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Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 

ROZVAHA ke dni 31.12.2014 

ROK ( v tis. K č) 2011 2012 2013 2014 
  

Výkony 5 679 5 711 5 552 5 355 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 679 5 711 5 552 5 355 

Výkonová spotřeba 5 418 5 375 5 240 4 826 

Spotřeba materiálu a energie 89 149 199 120 

Služby 5 329 5 226 5 041 4 706 

Přidaná hodnota 261 336 312 529 

Daně a poplatky 10 10 9 11 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 362 377 351 354 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -48 -24 0 0 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

0 0 0 83 

Ostatní provozní výnosy 175 138 108 92 

Ostatní provozní náklady 77 53 103 33 

Provozní výsledek hospoda ření 35 58 -43 140 

Výnosové úroky 8 15 16 12 

Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 17 19 25 24 

Finan ční výsledek hospoda ření -9 -4 -9 -12 

Daň z přijmů za běžnou činnost 57 66 65 102 

 - splatná 57 66 65 102 

Výsledek hospda ření za běžnou činnost -31 -12 -117 26 

Mimořádné výnosy 40 74 270 0 

Mimořádné náklady 0 9 0 0 

Daň z přijmů z mimo řádné činnosti 8 14 51 0 

 - splatná 8 14 51 0 

Mimo řádný výsledek hospoda ření 32 51 219 0 

Výsledek hospoda ření za účetní období 1 39 102 26 

Výsledek hospoda ření před zdan ěním 66 119 218 128 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ke dni 31.12.2014 
 

ROK (v tis. K č) 2011 2012 2013 2014 
 AKTIVA CELKEM 35 401 35 558 35 482 35 351 

Dlouhodobý majetek  29 229 28 980 28 724 28 371 

Dlouhodobý nehmotný majetek         

Dlouhodobý hmotný majetek 29 229  28 980 28 724 28 371 

Pozemky 16 815 16 815 16 815 16 815 

Stavby 12 362 12 043 11 818 11 495 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 43 122 91 61 

Nedokončený dlouhodobý majetek 9 0 0 0 

Oběžná aktiva 6 062 6 445 6 633 6 851 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 3 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 3 0 

Krátkodobé pohledávky 309 250 201 288 

Pohledávky z obchodních vztahů 57 4 0 72 

Stát - daňové pohledávky 100 109 64 98 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 152 137 137 114 

Dohadné účty aktivní 0 0 0   

Jiné pohledávky 0 0 0 4 

Krátkodobý finan ční majetek 5 753  6 195 6 429 6 563 

Peníze 8 5 4 7 

Účty v bankách  5 745 6 190 6 425 6 556 

Časové rozlišení 110 133 125 129 

Náklady příštích období 55 35 37 30 

Příjmy přístích období 55 98 88 99 

PASIVA CELKEM 35 401 35 558 35 482 35 351 

Vlastní kapitál 34 111 34 151 34 252 34 279 

Základní kapitál 33 625 33 625 33 625 33 625 

Základní kapitál 33 625 33 625 33 625 33 625 

Kapitálové fondy 407 407 407 407 

Emisní ažio 407 407 407 407 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 
Rezervní fondy, ned ělitelný fond  a ost.fondy ze 
zisku 22 23 24 30 

Základní rezervní fond / Nedělitelný fond 22 23 24 30 

Výsledek hospoda ření minulých let 56  57 94 191 

Nerozdělený zisk  minulých let 56 57 94 191 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 

Hospodá řský výsledek b ěžného ú četního období 1 39 102 26 

Cizí zdroje 1 043 1 333 1 152 993 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Závazky  z obchodních vztahů 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 1 043 1 333 1 152 993 

Závazky z obchodních vztahů 363 680 516 631 

Stát - dohadné závazky a dotace 0 12 58 23 

Dohadné účty pasivní 680 641 578 339 

Bankovní úv ěry a výpomoci 0  0 0 0 

Časové rozlišení  247 74 78 79 

Výdaje příštích období 247 74 78 79 
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Příloha k účetní závěrce 
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Zpráva auditora 
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