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PROFIL SPOLEČNOSTI

ADLER Czech, a.s. patří mezi přední dodavatele reklamního textilu ve střední a 

východní Evropě, svůj záběr postupně zaměřuje do všech států Evropské unie. 

V současné době společnost dováží své výrobky do 16 evropských zemí. Port-

folio firmy zahrnuje značky ADLER a Malfini a více než 100 druhů reklamního 

textilu od triček, košil, polokošil, mikin, fleeceových produktů až po outdooro-

vé jako jsou např. softshellové vesty a bundy. Veškerý textil nese pečeť kvality 

Oeko-Tex Standard 100 potvrzující zdravotní nezávadnost použitých textilních 

materiálů. 

Mezi základní pilíře společnosti ADLER patří zejména široké produktové port-

folio, vysoká kvalita nabízených výrobků, velká skladová dostupnost a rychlost 

dodání - doprava do zemí střední Evropy do 24 hodin, po ostatních evropských 

zemích do 48 hodin. Velice důležitý je i vztah se zákazníky, jehož základem je 

spolehlivost, férové jednání, otevřenost a vzájemný respekt. V současné době 

tvoří zákaznické portfolio více než 60 000 firem ze zemí Evropské unie. 

V roce 2015 bylo vybudováno nové logistické centrum, které umožnuje sklado-

vat až 14,5 milionů kusů zboží na celkové ploše 11 500 m2. Skladem je možné 

operovat až se 150  000 balíky  a denně expedovat až 250  000 kusů zboží. 

Výrazné rozšíření logistických kapacit do budoucna umožní další růst společ-

nost na všech trzích, kde působí. V roce 2015 byla rovněž postavena nová ad-

ministrativní budova v Ústí nad Labem, která poskytuje moderní zázemí pro 

zaměstnance.

Důležitou součástí firemní kultury je i společenská odpovědnost. ADLER dlou-

hodobě podporuje subjekty, které pomáhají lidem, kteří se dostali do tíživé ži-

votní situace ne vlastní vinou. Rovněž je kladen velký důraz na ekologii a etický 

přístup v podnikání. 

Veškeré firemní systémy jsou podrobeny auditu integrovaného systému QEMS 

– aktuálně společnost splňuje normy ISO 9001:2009, 14001:2005, 18001:2008, 

27001:2006.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:   ADLER Czech, a.s.

Sídlo:     Nový svět č.p. 199, Ústí nad Labem – Krásné  

     Březno, PSČ 400 07, Česká republika

Právní forma:   akciová společnost

Registrace:    zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném 

     u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,  

     vložka 2035

Den zápisu:    15. listopadu 1999

Identifikační číslo:   254 09 727

Telefon:    +420 475 240 551

Email:    prodej@adler.info

Internetová adresa:   www.adler.info

Statutární ředitel:   Ing. Radek Veselý

Správní rada:   Ing. Radek Veselý

Akcionář:    ADLER International, a.s.

Základní kapitál:   Kč 10.000.000,- - splacen

Rozvahový den:   31. 12. 2015



05

ÚVOD PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY
A STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE

Vážení čtenáři,

právě uplynulý rok 2015 byl v mnoha ohledech v historii společnosti významný.  

ADLER v tomto roce oslavil 15. výročí svého vzniku, vybudoval a úspěšně zpro-

voznil nový skladový areál, vybudoval nové administrativní centrum, v témže 

roce pokořil dva významné milníky – hranici půl miliardy tržeb se podařilo pře-

kročit již v průběhu roku a ke konci roku byla překročena i částka 600 milionů 

korun. 

Dovolte mi u této příležitosti poděkovat zejména našim zákazníkům, kteří nám 

v tomto roce projevili svoji důvěru, všem zaměstnancům, bez kterých by ne-

bylo možné těchto výsledků dosáhnout, našim dodavatelům i všem ostatním 

partnerům, kteří se rovněž na tomto úspěchu podílejí. Děkuji a přeji vám všem 

do dalších let hodně zdraví a úspěchů a přeji nám, abychom na tuto vzájem-

nou spolupráci v dalších letech úspěšně navázali. 

   Ing. Radek Veselý    
   Statutární ředitel a předseda představenstva
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FINANČNÍ ČÁST

Vlastní kapitál společnosti v průběhu roku narostl téměr o 23%. Poměr vlast-

ního kapitálu a cizích zdrojů v  roce 2015 je v  poměru 31,67% : 68,33%. Do 

nárůstu vlastního kapitálu se promítl vykázaný zisk za hospodářské období 

2015, ještě před jeho rozdělením. Zvýšení poměru cizích zdrojů bylo způso-

beno navýšením částky úvěru, kterým jsou financovány technologie v novém 

skladu a také částečně růst skladových zásob.

Tržby z prodeje zboží mají rok od roku vzestupnou tendenci. V roce 2015 do-

šlo k nárůstu tržeb téměř o 35% oproti roku 2014. Růstový trend očekáváme 

i během následujícího období. Porovnáním přidané hodnoty oproti před-

chozímu roku vzrostla přidaná hodnota o téměř 24%. Tento růst byl patrný i 

v předcházejícím roce, kdy přidaná hodnota vzrostla oproti roku 2013 o více 

než 30%.  

Vyšší osobní náklady doprovázejí nárůst počtu zaměstnanců, ostatní provoz-

ní náklady a výnosy jsou na podobné výši, jako v loňském roce. 

Negativně se do hospodaření společnosti promítá ztráta z finančního výsled-

ku, která je způsobena zejména výslednou kurzovou ztrátou.

Finanční situace společnost ADLER Czech, a.s. je dobrá a udržuje si stálý 

růstový trend.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI 
ÚČETNÍ JEDNOTKY

Po provedení analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, obchodních a finančních 

plánů předpokládáme během roku 2016 další nárůst hrubého hospodářské-

ho výsledku, tak jako bylo trendem v předcházejících letech. Hrubý hospo-

dářský výsledek předpokládáme v částce blížící se 70 milionům Kč. Celkový 

obrat plánujeme, že v roce 2016 se bude přibližovat hodnotě 700 milionů Kč.
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VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ 
NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI

Po rozvahovém dni nenastaly významné skutečnosti.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Společnost nevykonávala žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společnost vykonává veškeré své aktivity v souladu se zájmem ochrany život-

ního prostředí.  Je zařazena do programu Zelená firma:

 1. Minimalizujeme odpadový materiál 

 2. V celé firmě jsou instalovány odpadkové koše na tříděný odpad

Každý zaměstnanec má možnost separovat elektrický odpad v pro tyto účely 

vyhrazených kontejnerech.
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AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH
VZTAHŮ

Společnost ADLER Czech, a. s. k 31. 12. 2015 zaměstnávala celkem 139 zaměst-

nanců. Z toho 89 zaměstnanců v Ústí nad Labem a 50 zaměstnanců v logis-

tickém centru v Ostravě. Jedná se o 32% nárůst počtu zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr oproti roku 2014.

Pracovněprávní vztahy se řídí platnými zákony, předpisy a podnikovými směr-

nicemi. 

Velký důraz je kladen na rovný a transparentní přístup ke všem zaměstnan-

cům a žadatelům o zaměstnání. Společnost klade důraz na legální zaměst-

návání cizinců z Evropské unie i mimo EU. Společnost se cíleně snaží vytvářet 

různorodé týmy a tím zvyšovat inovativní potenciál a kreativitu pracovníků.

V rámci provozních podmínek se společnost zaměřuje na ergonomii, a to jak 

v  novém logistickém centru, tak v  započaté výstavbě nové administrativní 

budovy. Dbá na vytváření příznivého sociálního klimatu, uspořádání a vyba-

vení pracovních míst, které bude přispívat k pocitu pracovního komfortu a 

povede k maximálnímu zefektivnění využití potenciálu výkonnostní kapacity 

zaměstnanců.

Společnost poskytuje celou škálu benefitů: jazykové vzdělávání, celodenní 

pitný režim, tzv. Sick days – dny zdravotního volna, stravenky. Rozšířila port-

folio benefitů o vitaminové balíčky, masáže pro zaměstnance. Zaměstnanci 

mají možnost zakoupit si produkty značky ADLER nebo kolekce MALFINI za 

zvýhodněnou cenu nebo si zapůjčit automobil pro soukromé účely za příz-

nivou cenu, mohou se zapojit do zvýhodněného tarifu firemního operátora. 

Společnost vychází vstříc svým zaměstnancům, zejména ženám malých dětí, 

při úpravě pracovní doby, jak sladit výkon profese s rodinným životem. 
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PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY

Přílohou výroční zprávy jsou:

 • zpráva o auditu účetní závěrky k 31.12.2015

 • účetní závěrka k 31.12.2015

V Ústí nad Labem, dne 7.4.2016

Ing. Radek Veselý    

Statutární ředitel a předseda představenstva


