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Zpráva představenstva
  o podnikatelské činnosti společnosti 

Vážení akcionáři,
v roce 2006 se podařilo udržet a ještě o dalších 
20 % zvýšit obrat restaurátorských prací loňského 
roku. Tím se naplnil cíl, který byl, s ohledem na 
klesající marže, nezbytnou podmínkou pro udržení 
zisku z předchozího roku. Ze zahraničních zakázek 
zmiňme další úspěchy v náročné oblasti Kurdistánu 
a několik zakázek v Londýně v Anglii. Ta byla cíle-
ně, již z předchozího roku, oblastí dalšího získávání 
zkušeností na specifi ckých evropských trzích. V čes-
kých zakázkách dominovaly dva proudy – jeden 
v oblasti prací v Kutné Hoře, zejména Jezuitská 
kolej a chrám sv. Barbory, a druhý tradičně na praž-
ských palácích a památkách. Z těch byla například 
dokončena Staroměstská mostecká věž, Kolowrat-
ský, Fürstenberský, Černínský a Justiční palác, di-
vadlo Ungelt či nemocnice Na Františku. Prestižním 
úkolem bylo získání zakázky restaurování mobiliáře 
z Hofburgu a Schönbrunu. Této a zakázce českého 
zastupitelství v Paříži – jako referenčním typovým 
zakázkám, přesahujícím význam České republiky – 
byly věnovány dvě publikace, kterými se společnost 
dále bude prezentovat (vedle již starší knihy o rekon-
strukci Valdštejnského paláce). Na pomezí zahra-
ničních a domácích zakázek stojí vítězství v soutěži 
na rekonstrukci residence USA v Praze. Soutěž, 
vypsaná z Frankfurtu, podle amerických a evrop-
ských norem, byla jedním z nejnáročnějších tendrů 
na získání zakázky za posledních několik let. Po 
vítězství následoval okamžitý nástup do realizace, 
která v časově náročném limitu vyžadovala plnění 
komplikovaných podmínek práce za provozu, spoje-
ného s nadstandardními bezpečnostními opatřeními. 
V Kutné Hoře bylo dokončené velmi sledované 
restaurování a rekonstrukce sousoší na ochozu podél 
Jezuitské koleje (jakýsi kutnohorský Karlův most). 

Úkolem příštího roku bude dobře zvládnout rekon-
strukci americké residence, dokončit Jezuitskou 
kolej v Kutné Hoře a realizovat závěrečnou třetí 
etapu rekonstrukce kolínské katedrály sv. Bartolo-
měje. Vedle sv. Barbory a chrámu sv. Víta, na kterém 
se společnost zásadním způsobem podílela v minu-
losti, jsou tak v referencích společnosti všechny tři 
existující katedrály v České republice. V Pražských 
zakázkách jsou vytipovány některé větší realizace, 
jako je památník Vítkov, hotel Republika a Hlavní 
nádraží, na které je potřeba soustředit síly více, než 
na drobné zakázky. S ohledem na reference z paláců 

(naposledy podíl na rekonstrukci kasáren na Ná-
městí republiky) má společnost u nich šanci získat 
nezanedbatelný díl práce. 

Proběhlo zvýšení základního kapitálu o 50 mil. Kč. 
Zvýšení provedl stávající majoritní akcionář MCC. 
Tímto posílením kapitálu dosáhla společnost stan-
dardního vyvážení mezi vlastním kapitálem, zá-
vazky a pohledávkami z pohledu norem, běžných 
pro západoevropské trhy. Sociomap bylo nakoupe-
no za bezmála 1,8 mil. €, z čehož 0,2 mil. € byly 
přímé realizace v Iráku. Ze zbytku se Iráku týkaly 
sociomapy ještě tak z jedné třetiny. Při výnosech 
205,5 mil. Kč je skoro o 20 % zvýšen obrat vlastních 
výkonů na 178,5 mil. Kč. Poměrově se spotřeba 
sociomap dostala na úroveň před rok 2005 s tím, že 
trend neúprosně stahuje marže z více než 3 % na cca 
2 % obratu, jako důsledek konjunktury stavebnictví 
a drahé pracovní síly a stavebních materiálů. 

Proběhla transformace do připravenosti zajistit vý-
početní techniku, dopravu a ostatní techniku z vněj-
ších zdrojů a zbavit se tak s tím spojeného majetku 
společnosti v průběhu roku 2007. 

Společnost se stará mimojiné o sbírku umění. V té 
souvislosti se realizovala výstava Jiřího Sopka v Ga-
lerii Rudolfi num, ke které byl vydán výpravný ka-
talog. Tímto výstavním a edičním počinem zahajuje 
společnost proces zefektivnění správy sbírky a její 
zásadní proměnu.

V Praze 30. září 2007

 Ing. Kamil Bahbouh
 Předseda představenstva společnosti



Zpráva o vztazích
  mezi propojenými osobami za rok 2006  

1. Informace o společnosti za rok 2006 
 (stav k 31. prosinci 2006)

Obchodní fi rma:
GEMA ART GROUP a.s.
IČ: 264 37 741
Sídlo: Praha 1
Haštalská 27/760
PSČ 110 00

Obchodní rejstřík:
Městský soud v Praze
oddíl B. vložka 7114

Představenstvo: 
Ing. Kamil Bahbouh, předseda představenstva
Kateřina Kočová, člen představenstva
ak.mal. Zdeněk Fučík, člen představenstva

Dozorčí rada:
Luba Eliášková, člen dozorčí rady
Petra Hrbolková, člen dozorčí rady 
Jaroslava Bičovská, člen dozorčí rady

Základní kapitál: 
51 000 000 Kč splaceno 100 % 

2. Struktura propojených osob

Ovládající osobou ve vztahu ke společnosti 
GEMA ART GROUP a.s. je splečnost 
MCC - Monarch Conservation & Construction 
Holdings Limited 3A, Carlos Place
London W1K 3AN 
Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska
Zapsaná v rejstříku společností pro 
Anglii a Wales pod č. 4994046

Období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:
Představenstvu společnosti jednajícímu 
s péčí řádného hospodáře nejsou známy 
žádné další osoby ovládané stejnou 
ovládající osobou v roce 2006. 

3. Právní vztahy mezi propojenými osobami

Ovládající osoba může dále prosadit jmenování, 
volbu, odvolání osob, které jsou členem statutár-
ního nebo dozorčího orgánu ovládané osoby. Dne 
10. ledna 2006  bylo rozhodnutím valné hromady 
společnosti, o němž byl pořízen notářský zápis 
NZ 5/2006,  rozhodnuto o zvýšení základního 
kapitálu společnosti o 50 000 000 Kč a to peně-
žitými vklady, s tím, že všechny akcie vydané 
za účelem zvýšení základního kapitálu budou 
nabídnuty předem určenému zájemci, a to dosa-
vadnímu akcionáři - společnosti MCC – Monarch 
Conservation & Construction Holdings Limited. 
Valná hromada rozhodla o souhlasu se započtením 
pohledávky upisovatele proti pohledávce společ-
nosti na splacení emisního kursu jím upsaných 
akcií. Společnost MCC – Monarch Conservation 
& Construction Holdings Limited upsala všech 
5000 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč kaž-
dá a splatila jejich emisní kurs v plné výši započ-
tením proti její pohledávce ve výši 50 000 000 Kč 
za společností, kterou společnost MCC - Monarch 
Conservation & Construction Holdings Limited 
nabyla od společnosti Formuliance BV, se sídlem 
Vondelstraat 138-2, 1054 GT Nizozemské krá-
lovství postoupením pohledávky vzniklé z titulu 
neuhrazení odměny za poskytnutí služeb a z titulu 
neuhrazení kupní ceny za dodání zboží podle 
smlouvy o sociomapování společnosti ze dne 
8. ledna 2005 (osmého ledna roku dva tisíce pět), 
ke které byla vystavena faktura č. 17.04.01GA.

4. Smlouvy mezi propojenými osobami

S ovládající osobou byla v souvislosti se zvýše-
ním základního kapitálu dle výše uvedeného uza-
vřena smlouva o úpisu všech 5000 ks akcií o jme-
novité hodnotě 10 000 Kč vydávaných na zvýšení 
základního kapitálu, dále dohoda o započtení 
pohledávky společnosti GEMA ART GROUP a.s. 
za společností MCC - Monarch Conservation 
& Construction Holdings Limited na splacení 
emisního kursu akcií ve výši 50 000 000 Kč proti 
pohledávce společnosti MCC - Monarch Conser-
vation & Construction Holdings Limited ve výši 
50 000 000 Kč (padesát miliónů korun českých) 
za GEMA ART GROUP a.s., kterou společnost



MCC Monarch Conservation & Construction 
Holdings Limited nabyl od společnosti Formuli-
ance BV, se sídlem Vondelstraat 138-2, 1054 GT 
Nizozemské království postoupením pohledávky 
vzniklé z titulu neuhrazení odměny za poskytnutí 
služeb a z titulu neuhrazení kupní ceny za dodání 
zboží podle smlouvy o sociomapování společ-
nosti ze dne 8. ledna 2005 (osmého ledna roku 
dva tisíce pět), ke které byla vystavena faktura 
č. 17.04.01GA. 

5. Opatření přijatá v zájmu nebo z podnětu 
 propojených osob 

Společnost nepřijala v posledním účetním ob-
dobí žádná opatření ani neučinila žádné jiné 
úkony v zájmu nebo na popud ovládající osoby 
nebo v zájmu či na popud osob ovládaných touž 
ovládající osobou, než jak výše uvedeno. Vedení 
společnosti má za to, že společnosti nevznikla 
z existujících vztahů mezi propojenými osobami 
žádná újma.

6. Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou považovány informace a skuteč-
nosti, které jsou součástí obchodního tajemství 
ovládající, ovládané i další propojené osoby a také 
ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv 
osobou označeny. Dále jsou to veškeré informace 
z obchodního styku, které by mohly být samy 
o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi 
nebo skutečnostmi na újmu jakékoliv z propoje-
ných osob.

7. Výroční zpráva

Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osoba-
mi je součástí výroční zprávy společnosti GEMA 
ART GROUP a.s. za rok 2006. 

  

Ing. Kamil Bahbouh
předseda představenstva

Kateřina Kočová
člen představenstva

ak.mal. Zdeněk Fučík
člen představenstva

Luba Eliášová
člen dozorčí rady

Petra Hrbolková
člen dozorčí rady

Jaroslava Bičovská 
člen dozorčí rady

V Praze dne 30. března 2007 Přezkoumáno dozorčí radou dne 30. března 2007



Zpráva auditora
  o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o propojených osobách
























