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Zpráva představenstva 
o podnikatelské činnosti společnosti
 

Vážení akcionáři,

rok 2002 byl pro naši společnost významným obdobím v procesu zviditelnění 
firmy na trhu a vývoj v tomto roce verifikoval nutnost plnění strategických úkolů 
obsažených v dlouhodobé podnikatelské strategii původního projektu (vzniku 
a rozvoje společnosti). 
Společnost vyvíjí velké úsilí v oblasti marketingu tak, aby se dosáhlo 
optimální zásoby zakázek do budoucnosti a současně pokračuje v technickém 
a technologickém rozvoji firmy, soustředí se na zvyšování kvalifikace a odborné 
vedení klíčových lidských zdrojů.
V oblasti restaurátorských prací, které jsou páteří činnosti společnosti, patří mezi 
významné projekty skupina zakázek rekonstrukcí budov v centru pražské Malé 
Strany, jako je například Profesorský dům - Matematicko-fyzikální fakulta UK, 
Chrám sv. Mikuláše na Malostranském náměstí, Valdštejnská zahrada. Na těchto 
realizacích, které jsou mj. marketingově nejpoužitelnější novou referencí, organizuje 
společnost semináře, publikuje související odborná témata a vyvíjí vědeckou činnost 
zvyšující stupeň poznání památkové problematiky těchto zakázek. Mezi další 
realizace patří Pražský hrad – Herkulova kašna, Staronová synagoga, Sázavský 
klášter – kostel sv. Prokopa, Slaný – Konvent kláštera řádu bosých Karmelitánů, 
Pražský hrad – Letohrádek Královny Anny.
Vedení společnosti se rovněž zaměřilo na blížící se vstup ČR do EU, když 
orientovalo činnosti společnosti na zakázky prováděné na území členských 
států EU. Významným úspěchem v této oblasti bylo získání rekonstrukce 
Zastupitelského úřadu České Republiky v Paříži. 
V roce 2002 skončilo hospodaření společnosti se ziskem ve výši 1 855 852 Kč 
při celkových výnosech 77 377 129 Kč a celkových nákladech 75 521 277 Kč. 
Z těchto údajů lze dovodit stále vysokou zainteresovanost v předfinancování 
zakázek, pochopitelnou při setrvalém trendu další expanze objemu zakázkové 
činnosti. Podrobná informace o hospodaření společnosti je obsahem této zprávy 
v samostatné části, kde je podán přehled o hospodaření společnosti.
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Plán pro pokračování 
podnikatelské činnosti v roce 2003
Vytyčené dlouhodobé cíle určovaly dosáhnout v roce 2002 na 2/3 obratu mateřské 
společnosti Gema art spol. s r.o. z předchozího roku 2001 (z nových zakázek, aniž 
by mateřská spol. postupovala společnosti dceřiné část své běžné zakázkové činnosti) 
tj. dostat se na cca 50 mil. Kč ročního obratu. Tento náročný plán byl v roce 2002 
překročen, když obrat přes 73 mil. Kč hned dosáhl téměř plné výše celého obratu 
mateřské společnosti Gema art spol. s r.o. z minulého roku a letošní obratový výkon 
GEMA ART GROUP a.s. je o cca 5% vyšší, než ve stejném období obratový 
výkon mateřské společnosti Gema art spol. s r.o. Tento trend je třeba rozvíjet. Obrat 
realizovaný v budoucnu společností Gema art spol. s.r.o. vydrží ještě dva roky 
v očekávaném intervalu 30 - 50 mil. Kč, jak ukazuje predikce s ohledem na existující 
smlouvy a rozpracovanou výrobu, přičemž zdaleka ne celý tento objem bude tvořen 
jen restaurátorskými zakázkami. Z toho titulu je možné zahájit podle původního 
projektu další etapu restrukturalizace, kdy se Gema art spol. s r.o. nejprve nejpozději na 
konci roku 2003 stane majetkovými transformacemi z původní mateřské společnosti 
společností dceřinou a dále nezbytné jeden až dva roky utlumování činnosti bude 
koexistovat jako ovládaná osoba vedle GEMA ART GROUP a.s., aby nakonec fůzí 
s GEMA ART GROUP a.s. splynula, nebo aby do GEMA ART GROUP a.s. 
převedením části podniku či jinou obdobnou transformací přesunula zbytek své aktivní 
podstaty a následně zanikla likvidací. 
Pro rok 2002 byla naplněna koncepce aplikace sociomap zcela beze zbytku a jelikož 
původní manuály počítaly s dvouletým obdobím, byla vyčerpána možnost využití již 
existujících map, expertíz a modelů. První dva roky činnosti byly podrobeny rozboru 
a výsledky znovu bez pochybností ukázaly, že standardními postupy bez sociomap 
a optimalizací, které jejich pomocí lze docílit, by nebylo možné firmu do dnešního 
stavu vybudovat za současného dosažení tak příznivých hospodářských výsledků. 
Není možné bez těchto řídících a zpracovatelských technologií zároveň firmu udržet 
v nasazeném tempu růstu. Výsledky zdůrazňují potřebu další aplikace sociomap přímo 
v každodenním terénu, aby každý konkrétní krok byl specificky optimalizován z hlediska 
efektivity, aby byly minimalizovány ztráty spojené s náklady, které nevedou k získání 
zakázky atd. Přísná kalkulace zahrnující ten viditelný i ten minimální reálně očekávaný 
výnos budoucího období v relaci s nákladovostí bez optimalizace a s optimalizací 
sociomapami vede k tomu, že pro co nejúčinnější zajištění a udržení zisku je nezbytné 
vyčlenit cca 20 mil. Kč na nákup specializovaných zpracování, výpočtů a optimalizací 
sociomapami. Každé snížení nákladů spojených se sociomapami pod tento objem na 
úkor snížení rozsahu, s jakým by byla v dalším období podnikatelská činnost řízena 
a zpracována těmito originálními technologiemi, by zákonitě vedlo k enormnímu zvýšení 
standardních nákladů nutně vynaložených na zajištění stejných příjmů, tedy mohlo by 
implikovat ztrátu, která by pro společnost v dané situaci mohla být velmi problematická. 
Jinými slovy vynaložení optimálního objemu cca 20 mil. na sociomapy umožní ostatní 
náklady snížit o více, než je těchto 20 mil., a tak celkově zvýší zisk. Navíc ve vztahu 
k očekávaným výkonům a časovému rozložení cash-flow je uvedená nákladová položka 
částkou bez zatížení hospodaření společnosti krytou budoucími vlastními zdroji.

 Ing. Kamil Bahbouh
 předseda představenstva společnosti 
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Údaje o finanční situaci 
společnosti za rok 2002
  
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2002

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

Účetní závěrka k 31. 12. 2002

Součástí Zprávy auditora je i příloha s rozvahou v plném rozsahu k 31. 12. 2002, 
výkazem zisku a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2002, přílohou k účetní závěrce 
a CASH FLOW za období leden až prosinec 2002.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ve smyslu § 66 a) obchodní-
ho zákoníku je nedílnou součástí této výroční zprávy jako příloha (rok 2002)

V Praze, dne 30. června 2003
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ZPRÁVA
představenstva společnosti GEMA ART GROUP a.s.

ve smyslu § 66a odst. 9 obch. zák.
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2002

ČÁST I.
SKLADBA PROPOJENÝCH OSOB

(1)   Ovládaná osoba:
  Obchodní firma:     GEMA ART GROUP a.s.
  IČO:      26437741
  Se sídlem:     Praha 3, Radhošťská 1771/19
  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114.

(2)   Ovládající osoba:
  Obchodní firma:     Gema art, spol. s r.o.
  IČO:      25693468
  Se sídlem:     Praha 1, Celetná 17
  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 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 (dále jen „rozhodné období“)

(2)   Smlouvy uzavřené v rozhodném období mezi společností a propojenými osobami:
  V polovině roku poskytla společnost Gema art spol. s.r.o. překlenovací půjčku 1,3 mil Kč společnosti GEMA ART 

GROUP a.s., přičemž tato půjčka byla ještě v témže účetním roce 2002 i s příslušenstvím vrácena. Stejně tak byla 
i s příslušenstvím vrácena půjčka 500 tis. Kč, kterou poskytla Gema art spol. s r.o. společnosti GEMA ART GROUP 
a.s. dříve, v roce 2001. Výše uvedené vztahy i veškeré ostatní vztahy mezi společnostmi byly realizovány na bázi běžných 
cen a standardních podmínek.

(3)  Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob:
  V rámci procesu převodu plnění části zakázky rekonstrukce Matematicko-fyzikální fakulty ( jejíž první etapa probí-

hala na Gema art spol. s r.o. a druhá etapa s ohledem na záruční lhůty a časový výhled budoucích částí realizace byla 
převedena po dohodě s generálním dodavatelem a investorem na GEMA ART GROUP a.s.), vznikly mezi oběma 
společnostmi postupně dva závazky společnosti GEMA ART GROUP a.s. k mateřské Gema art spol. s r.o. vyplývající 
z fakturace, dvě položky ve výši cca 150 tis., resp. 240 tis. Kč vycházející z předfakturace alikvotní (k převáděné části 
díla) části přímých iniciačních nákladů vztahujících se k této zakázce (rekonstrukce MFF). 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

Představenstvo společnosti konstatuje, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu propojených osob pro účely této 
zprávy, a to zejména tím, že se dotázalo osoby ovládající společnost na okruh  
osob, které jsou touto osobou ovládány.
Představenstvo tedy na základě výše uvedených skutečností konstatuje, že v rozhodném období  
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 nevznikla společnosti žádná újma ze vztahů mezi propojenými osobami.

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

V Praze, dne 27. 3. 2003

Podpis:  ..............................................................   ..............................................................

   ..............................................................

Přezkoumáno dozorčí radou dne 27. 3. 2003

Podpis:   ..............................................................    ..............................................................

  .............................................................. 










































