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1.  Výklad o uplynulém a předpokládaném vývoji  
podnikání společnosti a její finanční situaci

Vážení akcionáři,

v úvodu výroční zprávy, která shrnuje výsledky činnosti společnosti za rok 2001, uvádím základní informace o vývoji podniká-
ní společnosti v prvním období podnikání. 

Společnost byla zapsána do podnikového rejstříku a stala se plnohodnotným podnikatelským subjektem na konci 
prvního kvartálu roku 2001 a podnikala tak v roce 2001 jen necelých deset měsíců.

Prioritou rozjezdového roku bylo vytvořit základy organizační struktury firmy. Společnost GEMA ART GROUP a.s. 
byla založena jako účelová 100% dceřiná společnost mateřskou společností Gema art spol. s r.o. se záměrem do nové  
dceřiné společnosti z původní společnosti mateřské postupně převést všechny aktivity v oblasti restaurátorských prací.

Vzniku společnosti GEMA ART GROUP a.s. předcházela důkladná expertíza celkového podnikatelského kontextu, kte-
rý provedla v roce 2000 společnost Gema art spol. s r.o. Studie předmětné problematiky zahrnovala všechny podstatné úhly 
pohledu od vyhodnocení nových skutečností v legislativě, přes analýzu dostupných lidských zdrojů odborných pracovních sil 
a subdodavatelských struktur, až po rozbor trendů a prognóz vývoje celé ekonomiky. Výsledky byly jednoznačné a přesvědči-
vé. Razantní expanze podnikání v restaurátorské oblasti se v dobovém klimatu ukázala jako jediné účinné řešení pro udržení 
se na trhu (procházejícím právě obdobím zásadních změn). Byla-li expanze vytyčena jako hlavní motto, pak si nejprve situace 
vynucovala nevyhnutelnou systémovou restrukturalizaci firemní platformy vybudováním nové akciové společnosti „na zelené 
louce“, která by umožnila reálný prudký růst během několika let do velikosti dominantního subjektu ve svém oboru. 

Dlouhodobý plán počítá s maximálně pětiletou koexistencí obou společností GEMA ART GROUP a.s.  
a Gema art spol. s r.o., aby proces „předání štafetového kolíku“ nové firemní struktuře byl pozvolný a důkladný a umožnil ze 
společnosti GEMA ART GROUP a.s. vytvořit v budoucnosti jediný, odborně a referenčně plnohodnotný nástupnický subjekt. 

Ve vlastní realizaci restaurátorských projektů společnost dostala od mateřské společnosti „do vínku“ od začátku zá-
zemí špičkové odbornosti jednotlivých restaurátorů, vysokou teoretickou znalost a kvalifikaci pracovníků, know how včetně 
přístupu k využívání nových vědeckých metod a technologií, navázání na dlouhodobou spolupráci s vynikajícími odborníky 
z příbuzných oborů apod.

Jak vyplynulo z výše zmíněné expertízy (vedoucí ke vzniku společnosti GEMA ART GROUP a.s.), je činnost společnosti 
od samého začátku existence vedle vysokých hodnot  parametrů odbornosti a profesionality postavena podle původního 
projektu především na metodách optimalizace chování podnikatelského subjektu v tržním prostředí s pomocí sociomap. 
V modelech sociomap se testovaly pravděpodobnosti, s jakými lze uspět u očekávaných vzorů zakázek stejně, jako zde byly 
adjustovány typové pracovní týmy, rozpočty, harmonogramy a pracovní postupy s důrazem na maximální podnikatelskou 
účinnost. Veškeré manuály a scénáře (zahrnující všechny eventuality vývoje) interpretující a do praxe převádějící zjištění 
z modelů-sociomap byly pro první dvě účetní období vytvořeny předem v obecné rovině, aby mohla být po uplynutí prvních 
dvou let účinnost aplikace sociomap vyhodnocena a na základě výsledků nasazen vyšší stupeň optimalizace postihující v již 
zaběhlé struktuře firmy hlouběji a detailněji veškeré specifické procesy a vztahy a konkrétní jednotlivé zakázky. Pro naplnění 
koncepce je na modelech odvozených od sociomap k dispozici dlouhodobý tří až pětiletý plán s podrobným strategickým 
„prováděcím manuálem“ pro první dvě účetní období.

Jako jedna z větších startovacích realizací byla v roce 2001 zahájena náročná rekonstrukce objektu Nerudova č.p. 15, 
prestižní zakázka pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Ostatní zakázky v kratším první období podnikání 
společnosti nevykazují větší systematičnost a mají v tomto roce víceméně funkci jakýchsi „rozhýbávacích“ impulzů.

Uplynulé období můžeme hodnotit pozitivně z hlediska přípravy na následné plánované prudké etablování společnosti 
na trhu v  období následujícím, s důrazem na vnímání společnosti jako spolehlivého partnera navazujícího na dobré jméno, 
reference a tradici, kterou již označení Gema art na trhu nese z minulosti.

V roce 2001 skončilo hospodaření společnosti  ztrátou ve výši 362 803 Kč při celkových výnosech 1 359 041 Kč a cel-
kových nákladech 1 721 844 Kč. Finanční situaci společnosti ovlivňují běžné iniciační vysoké investice a zahájení výroby, které 
mohou přinést výnos většinou až v dalším období (předfinancování restaurátorské výroby). Podrobná informace o hospoda-
ření společnosti je obsahem této zprávy a podává komplexní přehled o hospodaření společnosti. 



2. Plán pro budoucí období

Do roku 2002 společnost vstupuje s hlavním cílem firmu dále stabilizovat a zajistit její rozvoj a konkurenceschopnost 
v budoucnosti. V rámci této snahy vedení společnosti bude sledovat při plnění stanoveného podnikatelské plánu dodržování 
postupů určených manuály původního projektu rozvoje firmy. 

       Ing. Kamil Bahbouh
       předseda představenstva společnosti

3. Údaje o finanční situaci společnosti za rok 2001

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2001

Zpráva auditora včetně závěrečného vyjádření a výroku auditora je  v bodě 5. nedílnou součástí této výroční zprávy.

Účetní závěrka k 31. 12. 2001

Součástí Zprávy auditora je i příloha s Rozvahou v plném rozsahu k 31. 12.  2001, Výkazem zisku a ztrát v plném rozsahu  
k 31. 12. 2001, přílohou k účetní závěrce a CASH FLOW za období leden až prosinec 2001.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ve smyslu § 66 a) obchodního zákoníku je nedílnou součástí této 
výroční zprávy jako příloha (rok 2001)

V Praze, dne 30. června 2002





ZPRÁVA
představenstva společnosti GEMA ART GROUP a.s.

ve smyslu § 66a odst. 9 obch. zák.
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2001

ČÁST I.
SKLADBA PROPOJENÝCH OSOB

(1) Ovládaná osoba:

 Obchodní firma:    GEMA ART GROUP a.s.
 IČ:      264 37 741,
 se sídlem:     Praha 3, Radhošťská 1771/19
 subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
 oddíl B, vložka 7114
 (dále jen „společnost“)

(2) Ovládající osoba:

 Obchodní firma:    Gema art, spol. s r. o.
 IČ:      25 69 34 68
 se sídlem:     Praha 1, Celetná 17, PSČ 110 00
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, 
  vložka 61761

(3) Další propojené osoby: 

 Žádné.

ČÁST II.
ZPRÁVA O OVLÁDACÍCH VZTAZÍCH

(1)  Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, které v souladu se stanovami společnosti a zákonem 
trvalo od 5. 3. 2001 do 31. 12. 2001 (dále jen „rozhodné období“)

(2) Smlouvy uzavřené v rozhodném období mezi společností a propojenými osobami:

  Vztahy mezi Gema art spol. s r.o.  a GEMA ART GROUP a.s. v roce 2001 byly minimalizovány na standardní 
překlenovací půjčku 500 tis. Kč, kterou Gema art spol. s r.o. poskytla na jeden rok společnosti  
GEMA ART GROUP a.s. za běžných tržních podmínek. 

 

(3) Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob:

 V rozhodném období nebyly učiněny jiné právní úkony mezi propojenými osobami.

(4)  Ostatní opatření přijatá nebo uskutečněná společností v zájmu nebo na popud propojených 
osob:

 V rozhodném období nebyla společností přijata ani uskutečněna žádná opatření mezi propojenými osobami.



ČÁST III.
ZÁVĚR

(1)  Představenstvo společnosti konstatuje, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu propo-
jených osob pro účely této zprávy, a to zejména tím, že se dotázalo osoby ovládající společnost na okruh 
osob, které jsou touto osobou ovládány.

(2)  Představenstvo tedy na základě výše uvedených skutečností konstatuje, že v rozhodném období od  
5. 3. 2001 do 31. 12. 2001 nevznikla společnosti žádná újma ze vztahů mezi propojenými osobami.

 
(3) Tato zpráva bude rovněž připojena k výroční zprávě zpracované ovládanou osobou.

V Praze, dne 22. března 2002

 Podpis:  ---------------------------------    ---------------------------------

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

Přezkoumáno dozorčí radou dne 22. března 2002

 Podpis:   ---------------------------------    ---------------------------------

   
 

    
































