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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o podnikatelské činnosti společnosti
 
Vážení akcionáři,

rok 2004 se stal pro naši společnost rokem dosud největšího vstupu na zahraniční trhy a zá-
roveň rokem završení čtyřletého plnění původního programu budování, rozvoje a následné 
stabilizace společnosti (v dosažené vytyčené cílové kombinaci ekonomických parametrů). 
Obrat v roce 2004 ve výši 193 mil. Kč se podařilo realizovat podle plánu. Zásadní měrou to 
bylo možné jen díky dalšímu důslednému používání sociomap, které bylo pořízeno v roce 
2004 celkem za necelých 2.5 mil euro. Pro ilustraci růstu společnosti GEMA ART GROUP 
a.s. stejně jako pro přehled o vývoji koexistence provázaných společností Gema art spol. 
s.r.o. a GEMA ART GROUP a.s. v letech procesu, na jehož konci převzala GEMA ART 
GROUP a.s. pozici obou společností, tedy spojila v sobě definitivně týmy, zázemí a struktury, 
které vytvářely v uplynulých letech, uvádím tyto obraty:

rok Gema art spol. s r.o. Gema Art Group a.s. celkem obrat 
2001 76 864 972,45 1 359 041,43 78 224 013,88
2002 69 238 767,66 73 377 000,00 142 615 767,66
2003 51 816 503,63 156 409 369,00 208 225 872,63
2004 32 881 037,49 193 223 797,87 226 104 835,36

Významné nové zakázky se soustředily v tomto roce v Čechách do Kutné Hory na rozsáh-
lou rekonstrukci tamní Jezuitské koleje (budoucí ČMVU) a Chrám sv. Barbory. Snaha získat 
další zakázky v této oblasti, zejména sochy na ochozu před chrámem sv. Barbory, další etapy 
rekonstrukce tohoto chrámu, vedla k rozhodnutí vybudovat zde dlouhodobě významnější 
zázemí, a tak byl zakoupen dům nad sv. Barborou, který bude užíván a průběžně rekon-
struován. Po skončení prací v Kutné Hoře bude developován na památkový objekt penzion. 
Mimořádným úspěchem bylo získání všech lotů, na které společnost podala nabídku v Ava-
lonu a zároveň bylo realizováno několik zakázek v Iráku a Kuwaitu. Dále jsme restaurovali 
kostel sv. Vavřince – Mělník – Pšova, Chebský hrad – kaple sv. Martina, Uršuly a Eduarda, 
Bečváry – zámek – sochařská výzdoba, Plasy – klášter, Praha – Letohrádek Hvězda, Slaný 
– Mariánský sloup na hřbitově, Žďár nad Sázavou – kostel sv. Jana Nepomuckého, Praha 
– Staronová synagoga, Praha 1 – divadlo Ungelt, Praha 2 – Gröbova vila – zahradní pavilon 
a mnoho dalších.



Počet pracovníků byl 28. Proběhla certifikace ISO a aplikoval se nový stabilizovaný systém 
řízení.
V roce 2004 skončilo hospodaření společnosti  ziskem ve výši 1 317 569  Kč při celkových 
výnosech 193 223 797 Kč a celkových nákladech 191 906 228 Kč. Výsledek odpovídá se-
trvalému trendu zvyšování obratu a růstu a stabilizace společnosti. Bez optimalizací socio-
mapami by při uskutěčněném obratu a kvalitativních a kvantitativních parametrech zakázek, 
které tento obrat vytvořily, byl hospodářský výsledek nevyhnutělně záporný. Takto se podařilo 
udržet i s mimořádnou náročností na financování rozjezdu nových zakázek a při nemalých 
investicích do posilování technického zázemí firmy společnost v zisku. 
Společnost vyvíjela rozsáhlé aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, tradičně spojené s vlastní 
zakázkovou činností. Získala další cenu Europa Nostra za rekonstrukci Trnkova domu a byla 
přizvána ke členství v EN a k zajištění české pobočky Europa Nostra a vytvořila organizační 
složky ve Francii.

Plán do budoucího období
V příštím roce připraví společnost emisi akcií tak, aby bylo možné zvýšit základní kapitál 
v příštím období korelovaně s minimální reálnou hodnotou společnosti. 
Společnost na konci roku 2004 vstoupila do družstevní záložny a s vratnou investicí  
cca 7 mil. Kč ovládla podíl 20% v tomto peněžním ústavu. Tato investice umožní do budouc-
na snadné čerpání provozního úvěru, který odlehčí cash flow společnosti jinak zatíženému 
průběžným předfinancováním velkého objemu zakázek, otevře přístup k mnoha finančním 
produktům použitelným v podnikání společnosti a v neposlední řadě zpřístupní získávání 
bankovních garancí pro účasti v soutěžích apod. 

Ing. Kamil Bahbouh
předseda představenstva společnosti



ZPRÁVA O OVLÁDACÍCH VZTAZÍCH – propojené osoby

Část l.

Ovládaná 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.

Ovládající 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.

a zároveň

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.

Ovládající osoba:

Obchodní firma: MCC- Monarch Conservation & Construction Holdings Limited

Zapsaná v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem: 4994046, se sídlem:  3A, Carlos 

Place, London W1K 3AN, England.



Část ll.

Společnost v rozhodném období nenabyla vlastní akcie ani obchodní podíl ovládající osoby. Na 

konci roku 2003 prodala společnost Gema art spol. s.r.o 100% akcií skupině kolem hlavního inves-

tora Monarch Construction and Conservation. Následně od majitelů podílů v Gema art spol. s r.o., 

takto již nespřízněné firmy, odkoupila GEMA ART GROUP a.s. 100% podíl ve společnosti Gema art 

spol. s r.o., a tak se zápisem této skutečnosti v prvním kvartále 2004 vstoupila do roku 2004 spo-

lečnost GEMA ART GROUP a.s. jako ovládaná společnost, jejíž ovládající osobou je MCC (100%), 

a dále byla současně GEMA ART GROUP a.s. osobou ovládající svou 100% dceřinou společnost 

Gema art spol. s r.o. (100%). Vztahy mezi Gema art spol. s r.o. a Gema Art Group a.s.  (kde 

GEMA ART GROUP a.s. je v roce 2004 mateřská a Gema art spol. s r.o. je dceřiná společnost) 

jsou opět minimalizovány jen na interakci spojenou s realizací a v tomto roce navíc dokončením 

dlouhodobého strategického záměru převodu. Nejprve byl převeden vozový park a vybavení včetně 

výpočetní techniky dohromady za cca 5 mil. Kč, zásoby za dalších 5 mil. Kč a ostatní kancelář-

ské vybavení a aktiva za dalších necelých 5 mil. Kč. K utlumení činnosti v Gema art spol. s r.o. 

před likvidací došlo mezi společnostmi k předfakturaci a vyrovnání většiny závazků a pohledávek. 

V polovině roku rozhodla v působnosti valné hromady GEMA ART GROUP a.s. jako společník 

držící 100% podíl v Gema art spol. s r. o. o dobrovolné likvidaci společnosti Gema art spol. s r.o.. 

Reference a ostatní zbytky podstaty Gema art spol. s r.o. budou následně převedeny z likvidované 

podstaty. S ovládající osobou, společností MCC,  neměla GEMA ART GROUP a.s. žádné obchodní 

vztahy. 

V Praze, dne 29. 3. 2005

 

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

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

Přezkoumáno dozorčí radou dne 29. 3. 2005

 

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

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



ZPRÁVA
nezávislého	auditoraZPRÁVA AUDITORA
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