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

Vážení akcionáři,

rok 2003 se plně v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje stal nosným 

rokem pro další významné budování společnosti. Vynikajících výsledků bylo 

dosaženo důsledným zpracováváním všech činností sociomapami. Jak účast 

ve výběrových řízeních od vyhledání vhodných tendrů po vlastní zpracování 

nabídky, tak získávání pozic subdodavatele u GŘ či investorů v přímém 

nabídkovém procesu, od řízení vyjednávacích pracovníků po průběžné 

přizpůsobování firemní oferty průběhu negociací. To vše na straně získávání 

zakázek bylo v účinnosti optimalizováno v modelech sociomap. Těmi na 

straně realizace byla adjustována i vlastní technickoorganizační pracovní 

základna včetně optimalizace provázanosti a vzájemné korelace smluvního 

systému, byla zvyšována využitelnost potenciálu lidských zdrojů společnosti, 

v neposlední řadě též systém řízení finančních toků či zefektivnění vnější 

databáze subdodavatelů a logistika provázanosti realizací zakázek. V komparaci 

běžných tržních parametrů nákladovosti by realizace stejných zakázek v daném 

kontextu bez uplatnění sociomap nemohla zajistit takovou efektivitu a ziskovost. 

Konkrétně vynaložením 640 tis. eur za sociomapy v uvedeném srovnání se 

standardním způsobem zpracování zakázek klesly ostatní náklady minimálně 

o 840 tis. euro, tj. minimálně se použitím sociomap přímo snížily celkové 

náklady a realizovala se úspora cca 6 mil. Kč. V měřítku ostatních ekonomických 



parametrů (obrat, podíl mzdových nákladů…) se tak evidentně dosáhlo ještě 

vyšší účinnosti (měřeno bezprostředním dopadem na zisk), než jakou vykazují 

statisticky sledované výsledky bankovního či telekomunikačního sektoru, kde 

jsou ve světě sociomapy používány v největší míře. Ověřila se tak mimořádná 

vhodnost použití sociomap v klasickém výrobním sektoru specializovaného 

stavebnictví. Výsledkem činnosti roku 2003 byl konsolidovaný růst s použitím 

nejmodernějších technologií pro řízení a vnitřní organizaci firem. Uplatněním 

sociomap došlo více než ke zdvojnásobení obratu z 73 mil. na 156 mil. Kč. 

Ověřila se znovu správnost koncepce projektu budování společnosti a potvrdila 

se potřeba pokračovat v nastoupeném trendu.

Mezi významnými projekty roku 2003 nelze nezdůraznit získání zakázek 

Kolowratského a Fürstenberského paláce navazující na úspěšné rekonstrukce 

Valdštejnského paláce a Valdštejnské zahrady pro Senát Parlamentu ČR. 

Významnou zakázkou je také secesní budova ČP ve Spálené ulici. Vedení 

společnosti se rovněž zaměřilo na využití pozice, která vyplývá z úspěšné 

realizace rekonstrukce Zastupitelského úřadu České Republiky v Paříži. Celý rok 

probíhal průzkum zahraničních trhů s cílem (především ve Francii) získat v EU 

v nejbližší době alespoň jednu větší pilotní zakázku z veřejného výběrového 

řízení. Mezi další významné zakázky patří Praha 1 – Toskánský palác, Praha 1 

– budova Ministerstva průmyslu a obchodu, Mníšek pod Brdy – zámek, Brno 

– hrad Špilberk, Praha 7 – Šlechtova restaurace, Sázavský klášter – kostel  

sv. Prokopa, Praha 1 – Divadlo v Celetné, Praha 2 – Vyšehradský hřbitov,  

Praha 1 – Hroznová – Trnkův dům, Kutná Hora – chrám sv. Barbory, budova České 

pojišťovny – Spálená 14, Praha 1 – Karlův most, Veltrusy – zámek – pavilon Marie 

Terezie, Praha 6 – Břevnovský klášter – sv. Vintíř, Praha 1 – ČMVU, Praha 8 – FN 

Na Bulovce, Písek – Kamenný most – Anděl, Chebský hrad – kaple a jiné.

V roce 2003 skončilo hospodaření společnosti ztrátou ve výši 140 701 Kč ovšem 

při dosažení celkových výnosů 153 399 458 Kč, což je více než dvojnásobek 

minulého roku. Podrobná informace o hospodaření společnosti je obsahem této 

zprávy a analýza dává snadno nahlédnout, že uvedená minimální ztráta, v kontextu 

tak složité zakázkové činnosti na nových trzích, jako je Francie, reprezentuje velmi 

úspěšné hospodaření s maximalizací zisku (minimalizací ztráty). Tento rok byl 

vybudován strojový park, počítačová síť, zajištění staveniště budoucích zakázek apod.

Plán pro budoucí období

Jako nejzásadnější požadavek příštího roku se ukazuje stabilizovat obrat nad 

150 mil., ideálně v intervalu 170–200 mil. Kč. Sociomapy za 640 tis. euro přímo 

zvýšily v roce 2003 zisk společnosti tím, že snížily náklady o víc, než byla jejich 



jinak dostupná pořizovací cena. Novou optimalizační expertízou byl zjištěn 

s ohledem na plánovaný obrat a další stabilizační cíle ostatních ekonomických 

parametrů ideální objem sociomap, které společnost musí outsourceovat 

z autorizovaných zdrojů ve výši do 80 mil. Kč. Nejen, že očekávané výnosy 

jsou přímo s minimálním rizikem stabilizovány sociomapami a lze při těchto 

nákladech příslušné výnosy zaručit, nadto potěšitelně díky mimořádně dobrým 

dosavadním výsledkům je potřeba sociomap podstatně menší, než byl původní 

odhad dlouhodobého plánu pro toto období. S koncepcí používání sociomap 

se v rámci Due Diligence nový akcionář společnosti seznámil a garantoval 

jeho dodržení. Navíc, zejména náročná realizace ve Francii s komplikovanou 

organizací a logistikou a chystaný vstup na další trhy včetně Blízkého Východu, 

jsou bez této specializované pomoci absolutně nemyslitelné. Společnost 

pomocí sociomap snáze a účinněji bude certifikovat na ISO a další systémy 

řízení. Dále bude schopna zvýšit počet zaměstnanců a stálých spolupracovníků 

optimálním výběrem, což je s ohledem na chystané zakázky i přes maximální 

využívání vnějších zdrojů pro řemeslné i administrativní práce nevyhnutelný 

krok. Dalším zásadním krokem bude v prvním pololetí příprava společnosti 

Gema art spol. s r.o. k likvidaci. 

V Praze, dne 30. června 2004

Ing. Kamil Bahbouh

předseda představenstva společnosti



ZPRÁVA

představenstva společnosti GEMA ART GROUP a.s.

ve smyslu § 66a odst. 9 obch. zák.

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2003

ČÁST I.

Skladba propojených osob

(1) Ovládaná osoba:

 Obchodní společnost: 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 společnost  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.

(1) 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. 2003 do 31. 12. 2003 (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. jsou opět v roce 2003 minimalizovány na 

několik nezbytných operací sloužících k tomu, aby pokračoval v rámci restrukturalizace proces, v němž 

převezme v nejbližší době GEMA ART GROUP a.s. pozici za obě společnosti. Ovládající osobě, společnosti 

Gema art spol. s r.o., poskytla společnost GEMA ART GROUP a.s. překlenovací půjčky v průběhu března za 

běžných obchodních podmínek ve výši 1 500 tis., 2 mil., 400 tis. a 200 tis. Kč na profinancování některých 

zakázek, které byly nikoliv obchodně, ale v referencích provázány se zakázkami GEMA ART GROUP a.s. 

(převzetí kontraktační pozice ve vyšších etapách, stejný investor, přip. generální dodavatel) a bylo v zájmu 

GEMA ART GROUP a.s., aby jejich průběh mimo vlastní aktivitu byl hladký s tím, že tyto uvedené půjčky 

byly realizovány za naprosto běžných obchodních podmínek a neovlivnily cash flow společnosti GEMA 

ART GROUP a.s. Stejně tak obráceně v obdobné, nicméně inverzní situaci, poskytla společnost Gema art 

spol. s r.o. půjčku 500 tis. Kč společnosti GEMA ART GROUP a.s. Na fakturaci od Gema art spol. s r.o. ještě 

vznikly společnosti GEMA ART GROUP a.s. závazky za grafické služby 370 tis. a 300 tis. Kč za užití výpočetní 

techniky. Stejně jako půjčky i tato fakturace mezi společnostmi, jakož i jakýkoliv další kontakt obou firem, 

proběhly výhradně na bázi běžných cen a standardních podmínek.



(3)  Změny v ovládajících a ovládaných osobách 

Na konci roku 2003 v rámci dlouhodobého programu zajištění přílivu dalších investic do společnosti 

GEMA ART GROUP a.s. (součást původního projektu vybudování společnosti) vstoupil do společnosti 

nový strategický investor, společnost MCC Monarch Conservation & Construction Holdings, a stal se 

ovládnutím 100% akcií společnosti její novou ovládající osobou namísto společnosti Gema art spol. 

s.r.o., přičemž nadále prezentoval úmysl podržet nastavený vývojový trend společnosti. Následně, po 

provedené právní a finanční analýze a predikci nejvhodnějšího vývoje, společnost GEMA ART GROUP 

a.s., jakožto v té době již majetkově ani vlastnicky neprovázaná se společností Gema art spol. s.r.o. 

odkoupila od dosavadních společníků v úhrnu 100% obchodních podílů na společnosti Gema art 

spol. s.r.o. a nastolila tak stav, kdy Gema art spol. s r.o. bude 100% dceřinou společností společnosti 

GEMA ART GROUP a.s. Kroky k této restrukturalizaci (konverze pozic mateřské a dceřiné společnosti) 

byly uskutečněny v samém závěru roku (jako příprava na rok následující), takže na hospodaření 

v roce 2003 neměl tento proces žádný dopad.

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

V rozhodném období nebyla společností přijata ani uskutečněna žádná další opatření mezi 

propojenými osobami.

ČÁST III.

ZÁVĚR

(1)  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.

(2)  Představenstvo tedy na základě výše uvedených skutečností konstatuje, že v rozhodném období od 

1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 nevznikla společnosti žádná újma ze vztahů mezi propojenými osobami.

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

 V Praze, dne 28. 3. 2004

 

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

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

 

 Přezkoumáno dozorčí radou dne 28. 3. 2004

 

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

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



ZPRÁVA
nezávislého auditora
































