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ÚVODNÍ SLOVO

Vážený čtenáři,

předkládáme Vám výroční zprávu a roční účetní závěrku roku 2021 akciové společnosti MALFINI. 

S hrdostí a potěšením mohu konstatovat, že také v uplynulém, velice turbulentním roce se 

nám dařilo pro zákazníky zabezpečit požadované dodávky našich produktů i služeb v plné 

kvalitě a potřebném množství. I přes pokračující celosvětovou pandemii covidu, výpadky 

výrobních kapacit, výpadky materiálů od dodavatelských řetězců, nemožnost cestování, krize 

přepravních kapacit námořní dopravy, kurzové výkyvy i další potíže dělal celý tým MALFINI 

vše pro maximální zmírnění dopadů těchto událostí na zákazníky. A je potěšující, že ti naše 

úsilí v průběhu celého roku oceňovali svou přízní, jak sami můžete vyčíst z čísel uváděných 

v předkládané zprávě. Za zmíněnou náklonost zákazníkům velice děkujeme. 

V MALFINI jsme si velmi dobře vědomi, že za těmito skvělými výsledky stojí vedle zákazníků 

poctivá práce celé řady lidí a subjektů. Děkuji tímto našim zaměstnancům, dodavatelům  

a všem partnerům, kteří se na nich podíleli a i nadále podílejí. Věříme, že takto i nadále  

společně překonáme vše, co nám budoucnost připraví.

Ing. Radek Veselý
Předseda správní rady 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:  MALFINI, a.s.

Sídlo:    Oblouková 391, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem

Právní forma:   akciová společnost

Registrace:   zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném 

    u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2035

Den zápisu:   15. 11. 1999

Identifikační číslo:  254 09 727

Telefon:   +420 475 240 551

Email:    prodej@malfini.com

Internetová adresa:  www.malfini.com

Správní rada:   Ing. Radek Veselý, předseda

Základní kapitál:  10 000 000 Kč – splacen

Rozvahový den:  31. 12. 2021 

Vyhotoveno:   v Ústí nad Labem, dne 21. 1. 2022
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HLAVNÍ UKAZATELE

údaje z individuální účetní závěrky společnosti 

Čistý obrat v tis. Kč

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

809 890

997 048

1 162 510

1 398 076

1 770 038
1 908 615

Hrubá marže v tis. Kč
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400 000

600 000

800 000

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

297 979 335 538

439 794
498 289

531 629

711 657

EBITDA v tis. Kč
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0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

104 309 109 361
132 112

168 110 171 918

300 775

EBT v tis. Kč

100 000
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

92 407 95 935
110 307

130 844
139 061

270 308

Aktiva netto v tis. Kč
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

640 426

781 405

1 043 956
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1 433 746

1 600 449

Vlastní kapitál v tis. Kč
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317 975

386 636

495 906

722 549
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Počty expedovaných balíků meziročně

2017 2018 2019 2020 2021

266 824

313 450

368 317 373 081

447 854

100 000
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400 000

500 000

0

300 000

Počty nově registrovaných zákazníků meziročně

2017 2018 2019 2020 2021

4 010 3 836 3 552

26 288

4 778
5 000

15 000

20 000

30 000

0

25 000

10 000

Velký nárůst registrací v roce 2020 je způsoben registra-

cí koncových zákazníků za účelem nákupu ochranných 

pomůcek, které jsme do produktového portfolia zařadili 

jako odpověď na aktuální epidemiologickou situaci.  

Počet prodávaných nomenklatur meziročně

2017 2018 2019 2020 2021

6 491

9 175
10 030

11 257

12 193

4 000

8 000

16 000

0

12 000

Počty prodaných kusů meziročně

2017 2018 2019 2020 2021

12 543 919

14 966 484

17 446 527

23 891 076

20 494 723

5 000

15 000

20 000

25 000

0

10 000

Počet zaměstnanců

2016 2017 2018 2019 2020 2021

128

157 193

255

258 271
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200

300

0

250

150
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VÝVOJ SPOLEČNOSTI OD ZALOŽENÍ 
– nejdůležitější milníky 

1999:  Založení společnosti dvěma fyzickými osobami, které ji stále ovládají. 

2000:  Prodej prvního kontejneru triček.

2001:  Rozvoj distribuční sítě na území ČR.

2003: Vlastní budova firmy v Ústí nad Labem – Krásné Březno.

2004:  Zahajuje pronikání na trhy Slovenska a Polska.

2005:  Rozšíření výroby z Číny do Bangladéše.

2006:  Vstup na trhy Maďarska, Německa a Rakouska.

2008:  Expanze na trh Slovinska. 

2009: Vstup na trh Rumunska, Bulharska a Pobaltí.

2011:  Otevření nového logistického centra v Ostravě - Přívoze.  

2012: Launch nejprodávanějšího produktu (pánského trička BASIC), který se stal vlajkovou lodí,  

 a značky luxusního reklamního textilu MALFINI.

2013:  Vstup na trh Chorvatska.

2015: První expedice z nově postaveného logistického centra v Ostravě - Kunčičky.

2016: Zahájení provozu nové administrativní budovy v Ústí nad Labem - Skorotice. 

 Otevření pobočky v čínském Pekingu. 

 Launch nové značky reklamního textilu PICCOLIO.

2017:  Dosažení půlmiliardové hranice skladových zásob.

 Vstup na trh pracovních oděvů s vlastní značkou RIMECK.       

2018: Rebranding značek spojený se změnou názvu firmy na ADLER Czech, a.s. 

 Dokončení II. etapy logistického centra Ostrava.

 Zřízena organizační složka v bangladéšské Dháce.  

2019: Výstavba unikátního hybridního fotovoltaického systému v rámci logistického centra Ostrava.

2020: Změna názvu firmy MALFINI, a.s. 

 Zřízena organizační složka v Maďarsku. 

2021: Skladová kapacita i přes druhý rok covidové pandemie poprvé v historii firmy navýšena  

 na 20 milionů kusů zboží. 

 Nově získán certifikát GRS pro výrobu produktů z recyklovaného polyesteru.
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VIZE, MISE, HODNOTY 

Vize

Jsme první volbou pro naše zákazníky i koncové uživatele.

Mise

Zákazníkům usnadňujeme jejich podnikání s radostí a profesionalitou ve všem co děláme.

Majitelům zajišťujeme dlouhodobý a udržitelný růst hodnoty společnosti a pocit hrdosti z toho, 

co společnost představuje.

Zaměstnancům umožňujeme smysluplnou práci v inspirujícím a podporujícím prostředí, 

zajišťující jejich odborný růst, jistoty a odpovídající výdělek.

Hodnoty

Týmovost

Cílevědomost

Odpovědnost

Důslednost

Zlepšování
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Pojem společenská odpovědnost (CSR - Corpo-

rate Social Responsibility) jako integrování 

sociálních, ekologických a ekonomických 

hledisek je součástí každodenní firemní práce 

nad rámec zákonných povinností. Také lidé 

ve společnosti MALFINI si plně uvědomují 

spoluodpovědnost vůči prostředí i společnosti 

a hlásí se k odpovědné roli vůči akcionářům, 

zaměstnancům, životnímu prostředí a veřej-

nosti. People – Planet – Prosperity jsou nedílnou 

součástí firemních hodnot MALFINI. Společnost 

vykonává veškeré své aktivity v souladu 

se zájmy ochrany životního prostředí se 

zřetelem na schválenou strategii společenské 

odpovědnosti. Cílem přijatého konceptu je 

integrace sociálních a ekologických hledisek  

do každodenních firemních operací a interakcí 

se stakeholdry.

V rámci regionálních a celostátních soutěží, 

v kterých firma reprezentovala, se ve 

třech probojovala do finále. Konkrétně se 

jedná o Národní cenu ČR za společenskou  

odpovědnost, soutěž Odpovědná firma 

Ústeckého kraje a Cenu hejtmana Moravsko-

slezského kraje za společenskou odpovědnost.   

Členství v asociacích a sdruženích

POPAI (Point of Purchase Advertising 
International) 

POPAI je světová asociace profesionálů, 

kterých se týká obor reklamy v místě prodeje: 

zadavatelů reklamy, maloobchodníků, výrobců 

a designerů POP materiálů, reklamních agentur 

a dalších.

PSI (Promotional Product Service Institute)

PSI je nejvýznamnější mezinárodní sdružení 

podnikatelů působících v oboru reklamních 

předmětů. Má sídlo v německém Düsseldorfu, 

kde se každoročně koná PSI veletrh.

Členy je více jak 7 000 kvalifikovaných podni-

katelských subjektů z celé Evropy. 

Asociace společenské odpovědnosti (ASO)

Je největší iniciativa společenské odpovědnosti 

(CSR) v Česku. Její vizí je, aby se společenská 

odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou 

součástí podnikání i fungování každé orga-

nizace v Česku.

Česká manažerská asociace (ČMA) 
Česká podnikatelská rada pro udržitelný 
rozvoj (CBSD)

Česká manažerská asociace je jediné sdružení 

v České republice, které se výlučně zaměřuje 

na manažery bez ohledu na profesi. Vznikla 

v roce 1990 a jejím posláním je propojování 

manažerů a rozvoj jejich odborných schopností, 

znalostí a dovedností.

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj 

vznikla v roce 2012 pod záštitou ČMA jako 

pobočka WBCSD. V ní se sdružují společnosti 

i jednotlivci, kteří se snaží vytvořit podmínky 

pro udržitelnou budoucnost, pro podnikání, 

společnost a životní prostředí. 

Klub Transparency International

Klub Transparency International byl založen 

jako platforma pro podporovatele, kteří věří, že 

bojovat s korupcí má smysl. Přesně tato slova 

korespondují i s postojem společnosti MALFINI. 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
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People 

AKTIVITY V OBLASTI  
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

MALFINI je firmou zajišťující rozvoj vlast-

ních zaměstnanců, podporující individuální 

vzdělávání, zlepšování kvality pracovního 

prostředí a řadu dalších. Patří stabilně 

mezi přední zaměstnavatele na Ústecku 

a Ostravsku, v regionech s jednou z nejvyšších 

nezaměstnaností. V roce 2021 zaměstnávala 

v průměru na úvazky přepočtených 

269 zaměstnanců.

Pracovněprávní vztahy se řídí platnými zákony, 

předpisy a podnikovými směrnicemi. Stejně  

jako ve všech oblastech svého podnikání 

se firma při své každodenní činnosti řídí 

také v rámci interních procesů zásadami  

společenské odpovědnosti. Svým odpovědným 

chováním tak zvyšuje produktivitu práce 

a loajalitu zaměstnanců, čímž zvyšuje svoji 

dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. 

Společnost si zakládá na rovném přístupu 

ke všem zaměstnancům a žadatelům o za- 

městnání. Velký důraz je kladen na legální 

zaměstnávání cizinců z Evropské unie i mimo EU. 

Společnost se cíleně snaží vytvářet různorodé 

týmy a tím zvyšovat inovativní potenciál 

a kreativitu pracovníků. Společnost se zajímá 

o názory zaměstnanců. Na základě podnětných 

připomínek vychází vstříc přáním zaměstnan-

ců. Opírá se o transparentní komunikaci, etiku 

a respektování mezinárodních norem. Zaměst-

nanci pracují v multikulturním kolektivu. 

Plán vzdělávání zahrnuje program „MALFINI 

akademie“, který provede každého nováčka 

činnostmi firmy. Pro konkrétní zaměst-

nance jsou vypracovány individuální plány 

kariérního rozvoje s ohledem na jejich aktuální 

znalosti a potřeby. Dlouhodobější kurzy 
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CIMA, psychologické testování, kurzy dle 

národní kvalifikační soustavy, odborné kurzy 

programovaní, projektového řízení, interního 

auditora atd. Nechybí ani oblast soft skills, 

pravidelné meetingy a snídaně – networking 

a inspirace.  Probíhá projekt Vzdělávání za-

městnanců obchodního týmu. Úzká spolupráce 

v oblasti edukace probíhá i s Technickou 

univerzitou v Liberci (TUL) a Univerzitou 

J. E. Purkyně Ústí n. L. (UJEP). Mezi konkrétní 

aktivity můžeme zařadit např.: Projektové 

řízení PRINCE2, Projektové řízení PRINCE2agile, 

PRINCE2 Combo, Databáze MySQL, Řízení SW 

vývoje, ISO manažer, Management of Risk nebo 

Jakost a zpracování oděvů/textilií.

MALFINI nediskriminuje zaměstnance při 

výběrových řízeních s ohledem na věk ani 

na pohlaví. Ve vedení firmy mají významné 

zastoupení ženy. Administrativní budova má 

bezbariérový charakter. Firma nemá daný 

striktní dresscode, respektuje tetování, 

extravagantní účesy v duchu společenských 

a sociálních norem, nechybí etický kodex. 

Zaměstnancům nabízí celou škálu nefinančních 

benefitů: dovolenou nad rámec zákona, 

jazykové kurzy včetně českého jazyka pro 

cizince, odborné vzdělávání, příspěvek na 

stravování i odměny v rámci pracovních jubileí, 

pestrý pitný režim, vitamínové balíčky, drobné 

dárky, ovoce na pracovišti a iontové nápoje, 

zvýhodněný tarif firemního operátora, příjemné 

prostředí nových moderních budov s vlastní 

jídelnou či tematické snídaně pro zaměstnance. 

Zaměstnanci si mohou zakoupit produkty 

za zvýhodněnou cenu nebo si zapůjčit auto- 

mobil pro soukromé účely. Dle charakteru 

profesí umožňuje firma flexibilní pracovní dobu 

a práci z domova.

Ve spolupráci s UJEP firma organizuje 

příměstské tábory pro děti svých zaměstnanců 

v Ústí n. L. a se specialisty také v Ostravě. 

V rámci firemních teambuldingů je umožněna 

také účast rodinných příslušníků.

I přes pokračující dílčí omezení v roce 2021, 

která musela firma přijmout v souvislosti 

s celosvětovou koronavirovou pandemií, 

nedošlo k žádné redukci zaměstnanosti 

v kontextu se situací, naopak společnost 

i nadále přijímala nové zaměstnance. Vypsáno 

bylo 33 nových pracovních pozic, což znamená 

33 nových kolegů. Díky zodpovědnému přístu-

pu všech, jejichž pracovní výkony nepolevovaly 

ani ve ztížených podmínkách a při dodržování 

stanovených pravidel, si firma i nadále udržela 

svůj status na evropském trhu. 

Pracovní prostředí zpříjemnila firma za-

městnancům v ostravském logistickém 

centru dostavbou a rozšířením nových 

administrativních prostor.

 

AKTIVITY V REGIONECH PŮSOBNOSTI

Firmě nejsou lhostejné osudy lidí kolem ní, 

osudy lidí v regionech, kde zaměstnanci 

působí, vyrábí a žijí. V ČR pracuje MALFINI 

ve dvou regionech: centrála na Ústecku 

a skladové a logistické centrum na Ostravsku, 

v zahraničí prostřednictvím poboček v Pekingu, 

Dháce a v Maďarsku, prodejce má pro víc jak 

30 evropských trhů. Pozitivní vliv v tuzemsku 

i v zahraničí dokládají konkrétní fakta v podobě 

regionálních i celostátních ocenění v oblasti 

společenské odpovědnosti. Firma má uzavřenu 

smlouvu o spolupráci s UJEP, kde se v rámci 

sledovaného období výrazně zasadila o získání 

akreditace studijního programu aplikovaná 

informatika pro katedru informatiky. V oblasti 

výzkumu a vývoje podporuje MALFINI také akce 

Inovačního centra Ústeckého kraje. Jednání 

s VŠB Ostrava jsou na technické bázi, nechybí 

ani široká spolupráce s TUL v rámci zvyšování 

odborných znalostí. V regionech dlouhodobě 

podporuje charitativní aktivity: v Ústí nad 

Labem onkologické oddělení Masarykovy 

nemocnice, na Ostravsku Polanský běh pro 

dříve narozené, a nově také hendikepované 
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děti v rámci Nadačního fondu Jonášek. 

Nejen regionálně daruje své produkty na 

řadu dobročinných akcí, hospicům, dětským 

domovům. Dlouhodobou spolupráci chválí také 

společnost Debra pomáhající lidem s nemocím 

motýlích křídel, která ocenila MALFINI jako  

Partnera roku 2021. Výrazná je také součinnost 

s nadací ADRA při podpoře vzdělávacího centra 

Čalantika v bangladéšské Dháce, kde firma 

dětem hradí pomůcky, jídlo i aktivity v podobě 

edukativního výletu. Do pomoci zapojila i své 

obchodní partnery v regionu. To vše se podařilo 

udržet i v období covidového roku 2021. Celková 

podpora všech zmíněných projektů dosáhla 

částky téměř 600 tisíc korun. 

Rozsah působnosti firmy s místními obyvateli 

zahrnuje jejich účast na probíhajících firemních 

akcích, jako jsou např. dny otevřených dveří, 

kdy poprvé otevřela pro veřejnost své moderní 

logistické centrum v Ostravě, nebo participace 

na celonárodní akci „Ukliďme Česko“. Firma 

iniciovala zřízení veřejné autobusové zastávky 

v blízkosti svých provozoven v Ústí nad Labem 

a nově i v Ostravě, čímž přispěla ke zlepšení 

dopravní obslužnosti nejen svých vlastních 

zaměstnanců, ale i místních obyvatel. 
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Planet 

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Firma není nevšímavá a netečná ani k životnímu 

prostředí. Svými činy v oblasti environmentu 

směřujícími ke snížení uhlíkové stopy přispívá 

k zachování planety Země pro budoucí potomky. 

Oteplování planety, úbytek ledovců i tropických 

pralesů, znečišťování řek a moří. To vše chce 

pozitivně ovlivnit  závazkem dosáhnout neutrální 

uhlíkové stopy do roku 2030 v oblastech SCOPE 

1 a 2, což jsou parametry představující přímé 

emise z podnikání a nepřímé emise z energie. 

Ve sledovaném období obhájila certifikát 

„Sledujeme CO
2
“, který je dokladem provedení 

výpočtu uhlíkové stopy v souladu s postupem 

GHG Protokolu a je v souladu s normou CSN ISO 

14064 – Skleníkové plyny. I přes změnu výpočtu 

došlo v absolutním čísle ke snížení o dvě 

procenta. Od roku 2020 je držitelem uhlíkové 

stopy svého nejprodávanějšího produktu, trička 

Basic. Tyto skutečnosti se aktuálně promítají 

do schválené strategie CSR v kontextu jejího 

rozšiřování.

V rámci environmentální politiky je základem 

certifikace dle ČSN ISO 14001, kterou potvrdil 

na následující tříleté období i úspěšný recerti-

fikační audit. Všechny nově budované objekty 

společnosti vycházejí z režimu snižování 

uhlíkové stopy. Vedle zvýšení soběstačnosti  

ve využívání energií  a  finančních úspor  mají  

všechny  realizované projekty jednoznačný 

přínos pro celkové snížení emisí a skleníkových 

plynů stejně jako pro stabilizaci provozu 

distribuční soustavy. 

Administrativní budova v Ústí nad Labem – 

Skorotice funguje se systémy vzduchotechniky 

a klimatizace. Fotovoltaika na střeše má výkon 

42,12 kWp. 

Skladové a logistické centrum v areálu Contera 

Park Ostrava City je jedno z nejmodernějších 

jak z hlediska výstavby, tak i automatizovaným 

technologickým vybavením a soběstačností 

v dodávkách elektrické energie. Hybridní 
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fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací, 

který byl zprovozněn v září 2019, je kombinací 

FVE s výkonem 296 kWp, akumulačních baterií 

s kapacitou až 360 kWh, kogeneračních 

jednotek, chytrého nabíjení elektromobilů 

a manipulačních strojů, měření a regulace. 

Vedle zvýšení soběstačnosti ve využívání 

energií v rámci činnosti společnosti a finanč-

ních úspor má projekt jednoznačný přínos pro 

celkové snížení emisí a skleníkových plynů 

stejně jako pro stabilizaci provozu distribuční 

soustavy. Podporuje ekonomický rozvoj 

Moravskoslezského kraje a růst ekonomiky 

ČR. Environmentálním přínosem je rovněž 

skutečnost, že projekt byl realizován bez 

záboru nové půdy a bez dalších stavebních 

aktivit. Kapacitu baterií je možné softwarově 

„řídit“ v závislosti na počasí, aktuálním využití 

a požadavcích provozu. 

Firma se zapojila do kompenzačního programu 

myClimate, což zahrnuje uhlíkovou neutralitu 

vozidel. Stávající vozový park na fosilní paliva 

současně nahrazuje elektromobily a vozidly 

na CNG. Dvě vozidla na CNG jsou již v provozu, 

dalších 13 je na cestě od dodavatele. Při 

nasazení 15 CNG vozidel do vozového parku 

bude firma v celém vozovém parku spořit 10 % 

emisí CO
2
 a 16 % provozních nákladů. 

Společnost je zařazena do projektu Zelená 

firma – minimalizuje a třídí odpad včetně 

možnosti separace elektrického odpadu pro 

zaměstnance. Striktně dbá na nakládání 

s odpady, jejich třídění a recyklaci, přičemž 

recyklovaný odpad tvoří celých 90 % odpadů.

Prosperity

Prosperita znamená pro firmu nejen prvořadý 

úkol každého odpovědného subjektu = podni-

kání za účelem tvorby zisku, důležitou roli hrají 

především zákazníci. Pro společnost MALFINI je 

největším úspěchem každý spokojený zákazník, 

který se do firmy znovu vrací k dalšímu nákupu. 

Firma stále zvyšuje svoji transparentnost 

a podniká kroky, které ji odlišují od konkurence. 

Tomu napomáhá nejen audit dle norem pro 

řízení kvality ISO 9001, který byl úspěšnou 

recertifikací prodloužen na následující tři roky, 

ale i obhajoba prestižního ocenění kvality Czech 

Businness Superbrands, v pořadí již popáté za 

sebou. Nelze pominout ani obhajobu certifikace 

GOTS produktů vyrobených ze 100procentní 

organické bavlny a nově získaný certifikát 

GRS pro výrobu produktů z recyklovaného 

polyesteru. 

V tomto smyslu staví MALFINI na čtyřech 

pilířích: kvalitě produktů a služeb, obchodním 

týmu a e-shopu, marketingové podpoře 

a logistickém centru. Kvalita produktů i služeb 

je typickou a dlouhodobě charakteristickou 

vlastností, která je neustále v hledáčku 

kontrol v rámci všech firemních procesů. 

Společně s mezinárodním obchodním týmem 

je k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce 

e-shop s marketingovou podporou, která šetří 

zákazníkům čas i peníze. Právě zde se uplatnil 

rozšířený projekt digitalizace, který pomohl 

řadě klientů nastartovat jejich vlastní on-line 

obchod. O přesunu byznysu do on-line prostředí 

hovoří i čísla za rok 2021 – web firmy navštívilo 

na 373 tisíc uživatelů z různých zemí, kteří si 

zobrazili celkově 20,2 milionu stránek a tržby 

z e-mail marketingu se zvýšily o 411 procent. 

Firma MALFINI ani ve sledovaném roce ne-

chyběla na prestižních zahraničních veletrzích 

a zrealizovala zdařilou roadshow v několika 

italských městech, kde úspěšně prezentuje své 

portfolio i služby. Každoroční katalog s novými 

produkty a ucelenými informaci je zákazníkům 

k dispozici v 11 jazykových mutacích.   

Výkladní skříní firmy je sofistikované moderní 

logistické centrum v Ostravě nejen díky 

dostatečným zásobám, které ve sledovaném 

období dosáhly historicky poprvé 20 milionů 

kusů, ale také s ohledem na zmiňovaný 
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hybridní fotovoltaický systém umožňující 

maximální energetickou soběstačnost objektu 

a stoprocentní jistotou pro zákazníka, že 

výpadky elektrického proudu jeho dodávku 

nezpozdí. 

Pro operativní komunikaci se zákazníky 

pracuje přímo v logistickém centru v Ostravě 

samostatné reklamační oddělení. Přestože  

firma dodržuje zákonem danou normu se 

standardním maximálním termínem vyřízení 

do 30 dní, reklamační proces je optimalizován 

v zájmu zákazníka. Reklamované zboží je 

skladem přijato okamžitě v den, kdy přijde od 

zákazníka do skladu, což předpokládá vystavení 

dobropisu do pěti pracovních dní, v některých 

případech i dříve. 

Za rok 2021 vydala firma 314 008 faktur.  

Celkový počet reklamací byl 23 245, přičemž 

reklamace vzniklé chybou ze strany firmy 

dosáhly pouze čísla 3 313, což je jen jedno 

procento. Reklamace představovaly primár-

ně vratky, kdy zákazníkovi např. nevyhovuje 

velikost apod. a chce výměnu. Jednou 

z nadstandardních služeb zákazníkům je 

i tzv. pickup service. Jedná se neplacený svoz 

reklamací, které jsou způsobeny firmou. 

Bez poplatku může zákazník do 14 dní vrátit 

nepoužitý textil bez udání důvodu.
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Profil společnosti

Firma MALFINI, a.s., která vznikla v závěru roku 

1999, je společensky odpovědným lídrem na 

trhu značkového reklamního textilu v České 

a Slovenské republice a významným hráčem 

ve střední Evropě, v jeho nabídce nechybí 

pracovní oděvy.  Společnost dnes nabízí víc jak 

300 různých produktů pod čtyřmi značkami. 

Značky MALFINI, MALFINI PREMIUM jako luxusní 

řada a ekonomická řada PICCOLIO jsou značky 

pro reklamní textil, značka RIMECK je určena 

pro produkty ze sekce pracovních oděvů, 

kterou doplňuje nabídka vysoce kvalitního 

pracovního textilu holandské společnosti 

TRICORP a bezpečnostní pracovní obuvi rovněž 

holandské firmy Bata Industrials. 

Společnost MALFINI překonala v roce 2021 

v tržbách za prodej zboží rekordní částku 

1,8 miliardy korun i přes celosvětově kom-

plikovanou ekonomickou situaci pokračující 

pandemie koronaviru. K ní se postavila čelem 

už v prvním roce epidemie, kdy zahájila 

prodej ochranných pomůcek nejen pro své 

zákazníky, ale mimořádné také v režimu B2C. 

Růst firmy dokazuje i skutečnost, že od roku 

2012 se její obrat skokově zvyšuje, přičemž 

počet zaměstnanců dosáhl v závěru roku 2021 

v průměrném přepočteném stavu čísla 269. 

Také hospodářský výsledek je dlouhodobě 

v černých číslech. Za hodnotou firmy stojí 

rovněž zahraniční pobočky: v čínském Pekingu 

pracuje od roku 2016, v roce 2018 byla zalo-

žena organizační složka v bangladéšské Dháce, 

a v roce 2020 také v Maďarsku. Po úspěšném 

rebrandingu značek v předcházejících letech 

přistoupila firma v závěru roku 2020 ke změně 

obchodního jména společnosti. Díky tomu se 

nyní zaměřuje i na trhy, kde rozvoj dosud brzdily 

legislativní procesy vyplývající z vlastnictví 

ochranných známek společností v oboru textilu. 

Moderní sofistikované centrální skladové 

a logistické centrum v Ostravě umožňuje po 

svém rozšíření skladovat až 25 milionů kusů 

zboží na celkové ploše 19 300 m2 a denně 

expedovat až 250 tisíc kusů produktů.  

V současné době tvoří databázi zákaznického 

portfolia více než 30 tisíc evropských firem. 

Aktuálně firma distribuuje své produkty do 

víc jak 30 zemí Evropy. Mezi klíčové exportní 

destinace patří tradičně Polsko, Slovensko, 

Maďarsko a Rumunsko, svoji pozici stále 

víc upevňují pobaltské státy a státy bývalé 

Jugoslávie. Jednou z možností jak získat další 

trhy, blíže prezentovat společnost potenciálním 

i stávajícím zákazníkům a představit novinky,  

je aktivní účast firmy na prestižních zahranič-

ních veletrzích v Německu, Itálii, Francii, Polsku 

či v České republice. 

Mezi hlavní pilíře společnosti MALFINI 

s charakterem obchodního modelu B2B patří 

ale nejen široký rozsah produktů a jejich 

stabilně vysoká kvalita, ale také vysoká 

skladová dostupnost a rychlost dodání. Vize 

společnosti hovoří jednoznačně: „Jsme první 

volbou pro naše zákazníky i koncové uživatele.“ 

Nadstandardní servis představuje spolehlivě 

fungující call centrum, marketingová podpora, 

zakázková výroba, jistota a poctivé jednání, 

otevřenost a vzájemný respekt. Dalším 

aspektem úspěchu je jednoduché objednání 

prostřednictvím rychlého, přehledné e-shopu, 

jehož kvalita se odvíjí od vývoje vlastních 

softwarových aplikací. 

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
A STAVU MAJETKU
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Struktura společnosti

Prim v prodeji drží reklamní oděvy, a to 

z 86 procent, zbylých 14 procent jde na vrub 

pracovním oděvům. Klíčovým segmentem 

nabídky reklamního textilu stále zůstávají trička 

s téměř 50 procenty, s podílem 14-10 procent 

následují polokošile, fleecové produkty, miki-

ny, bundy, vesty a čepice. Tato čísla se jen 

s mírnými výkyvy drží dlouhodobě, neovlivnila 

je nijak výrazně ani dvouletá covidová situace. 

Vedle široké škály módních barev klade 

MALFINI důraz na zpracování výrobku a jeho 

materiál. Pro jednu z kolekcí triček pod značkou 

MALFINI Premium používá certifikovanou 

SUPIMA bavlnu. Jedná se o značku nejkvalitnější 

bavlny světa, jejíž unikátní dlouhé staplové 

vlákno je měkčí a dvakrát silnější než vlákno 

běžné bavlny.

Firma nabízí udržitelnost i svým zákazníkům. 

ORGANIC kolekci triček a ručníků, které jsou 

vyrobeny z organické bavlny a opatřeny mezi-

národním certifikátem GOTS nově doplňuje 

soubor oděvů z recyklovaného plastu. Ani jim 

nechybí mezinárodní certifikát, konkrétně GRS. 

Oba stanovují přísná pravidla a směrnice pro 

všechny výrobní procesy jak ekologického, tak 

sociálního řetězce zpracování textilií. Používání 

vláken z biologického zemědělství, vyloučení 

toxických látek a látek škodlivých pro životní 

prostředí i zavedení odpovídající mzdy, to je 

jen malý výňatek ze zavazujících kritérií GOTS. 

Recyklace plastu je pak celosvětovou součástí 

cirkulární ekonomiky. Výjimečnou kolekcí 

v nabídce značkového reklamního textilu 

jsou pod značkou MALFINI Premium trička ze 

stoprocentní přírodní merino vlny využívané 

především pro výrobu vysoce funkčních 

oděvů. Zásadním argumentem vypovídajícím 

o kvalitě merino vlny pro trička firmy MALFINI 

je mimořádná jemnost vlákna - menší než 

18 mikronů. S organic nabídkou vychází firma 

vstříc i službám tiskařů, kteří mají certifikaci 

GOTS.

Radek Veselý
Předseda správní rady

Jan Chovanec
Výkonný ředitel

Aleksandar Alačkov
Nákupní ředitel

Jiří Dvořák
ICT ředitel

Martin Šuma
Finanční ředitel

Jana Kučerová
Personální 
ředitelka

Rafał Zięba
Obchodní ředitel

Martina Weberová
Marketingová 

ředitelka

Michal Seltenreich
Technický ředitel
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Hospodaření společnosti 
Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření 

společnosti poskytuje řádná účetní závěrka 

sestavená za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

a příloha účetní závěrky, které jsou nedílnou 

součástí této výroční zprávy.

Tržby z prodeje zboží dosáhly v roce 2021  

hodnoty 1 831 145 tis. Kč, zatímco tržby z pro- 

deje výrobků a služeb 47 036 tis. Kč. 

Nejvýznamnější složky nákladů představují 

náklady prodaného zboží ve výši 1 119 488 tis. 

Kč, následované osobními náklady ve výši 

197 419 tis. Kč a náklady na služby ve výši 

189 147 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření 

činil 287 945 tis. Kč a výsledek hospodaření 

před zdaněním dosáhl výše 270 308 tis. Kč.

Finanční situace společnosti MALFINI, a.s. je 

dobrá a udržuje si i nadále růstový trend.

Stav majetku
Společnost vykázala v auditované rozvaze 

k 31. 12. 2021 aktiva v celkové netto hodnotě 

1 600 449 tis. Kč, přičemž meziročně došlo  

k nárůstu o 166 703 tis. Kč (+12 %). Nejvýz-

namnější složkou majetku jsou oběžná aktiva 

v netto hodnotě 1 440 870 tis. Kč, která 

meziročně vzrostla o 165 101 tis. Kč (+13 %). 

Celková pasiva společnosti ve výši 

1 600 449 tis. Kč byla kromě základního ka-

pitálu tvořena především nerozděleným 

ziskem a ziskem běžného období, obojí ve 

výši 706 535 tis. Kč, a cizími zdroji ve výši 

877 626 tis. Kč.

Vlastní kapitál společnosti v průběhu roku 

narostl o 226 643 tis. Kč (+46 %), přičemž  

poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů 

45 % : 55 % se v roce 2021 změnil o 10 % 

ve prospěch vlastního kapitálu. Do nárůstu 

vlastního kapitálu se promítl především 

vykázaný zisk za účetní období roku 2021. 

Cizí zdroje meziročně poklesly o 60 104 tis. Kč  

(-6 %). Důvodem poklesu cizích zdrojů je 

především pokles závazků k úvěrovým 

institucím o 91 877 tis. Kč (-13 %), zatímco 

závazky z obchodních vztahů vzrostly 

o 38 764 tis. Kč (+32 %), a pohledávky 

z obchodních vztahů vzrostly o 15 129 tis. Kč 

(+27 %).

Předpokládaný vývoj
Společnost MALFINI, a.s. bude i nadále usilovat 

o pozici předního dodavatele reklamního textilu 

v České republice i v Evropě.

Významné skutečnosti po 
rozvahovém dni
Následné události (pokud nastaly) jsou 

uvedeny v bodě 29. přílohy Účetní závěrka 

k 31. prosinci 2021.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost vykonávala aktivity v oblasti vývoje 

vlastních softwarových aplikací.

Organizační složky v zahraničí
Společnost v roce 2018 založila organizační 

složku v Bangladéši a v roce 2020 v Maďarsku.

Vlastní akcie
Společnost nevlastní žádné vlastní akcie.
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SEZNAM PŘÍLOH

• Zpráva o vztazích

• Zpráva nezávislého auditora

• Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2021

V Ústí nad Labem, dne 21. 1. 2022

Ing. Radek Veselý

Předseda správní rady



ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Zpráva je zpracována v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích) za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

1. Struktura vztahů

Ovládaná osoba

Obchodní firma:   MALFINI, a.s.

Sídlo:     Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem

Právní forma:    akciová společnost

IČ:     254 09 727

Dceřiné společnosti:   Beijing ADLER Inspection Company, Ltd.

Ovládající osoby – dvě fyzické osoby

Propojené osoby

Obchodní firma:   Liftago, a.s.

Sídlo:     Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

Právní forma:    akciová společnost

IČ:     242 78 777

Obchodní firma:   ETERA, s.r.o.

Sídlo:     Brožíkova 164/6, 400 01 Ústí nad Labem

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

IČ:     286 74 260



Obchodní firma:   NODE Ústí nad Labem, s.r.o.

Sídlo:     Masarykova 3127/28, 400 01 Ústí nad Labem

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

IČ:     077 83 001

Obchodní firma:   P&N Global Investment s.r.o.

Sídlo:     Kočkovská 2622/2, 400 11 Ústí nad Labem

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

IČ:     119 44 862

2. Vzájemné vztahy

Mezi ovládanou a ovládající osobou existuje jedna aktivní smlouva. Ovládaná osoba dodává 

ovládající osobě své zboží a související služby. Propojená osoba Liftago, a.s. dodává ovládané 

osobě své služby.

4. Přehled jednání přesahujících 10 % vlastního kapitálu

V účetním období roku 2021 taková jednání nenastala.  

5. Zhodnocení výhod a nevýhod

V účetním období roku 2021 z těchto vztahů nepřevládají ani výhody ani nevýhody a rizika 

plynoucí z těchto vztahů jsou pro Společnost minimální až nulová.

V Ústí nad Labem, dne 21. 1. 2022

Ing. Radek Veselý

Předseda správní rady
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