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PROFIL SPOLEČNOSTI

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

a východní Evropě a svoji působnost postupně rozšiřuje i do západních států 

Evropské unie. V současné době společnost vyváží své výrobky do 19 evro pských 

zemí. Firma prodává své produkty pod třemi značkami: ADLER, Malfini 

a Piccolio, které představují více než 130 různých stylů reklamního textilu. 

Klíčovým segmentem jsou trička následována polokošilemi, fleecovými 

produkty, mikinami a čepicemi až po 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 nejen široké produktové 

portfolio, jeho stabilně vysoká kvalita, ale také velká skladová dostupnost 

a rychlost dodání - doprava do zemí střední Evropy do 24 hodin, po 

ostatních evropských zemích do 48 hodin. Neopomenutelný je i vztah se 

zákazníky, který ADLER staví na základech jako je spolehlivost a poctivé 

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 

skladovat 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 

společnosti na všech trzích, kde působí. V roce 2016 bylo sídlo společnosti 

přesunuto do nově postavené nové administrativní budovy v Ústí nad Labem, 

která poskytuje svým zaměstnancům moderní zázemí.

Důležitou součástí firemní kultury je samozřejmě společenská odpovědnost. 

ADLER dlouhodobě podporuje subjekty, které pomáhají lidem, jež se nevlastní 

vinou dostali do tíživé životní situace. Velký důraz je kladen také na ekologický 

a etický přístup v podnikání. Společnost je zapojena do projektu Zelená firma 

a jsme příznivci iniciativy Podnikáme bez korupce.

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:     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:    +420 475 240 511

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. 2016

Vyhotoveno:    v Ústí nad Labem, dne 24.2.2017
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ÚVOD PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY
A STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE

Vážení čtenáři,

jsem rád, že tímto úvodním slovem mohu navázat na pozitivní hodnocení 

z předchozích výročních zpráv. V roce 2016 se nám podařilo udržet nastolený 

trend růstu společnosti a díky tomu dosáhnout plánovaných cílů. Vedle čísel, 

která Vám předkládáme v této zprávě, bych rád ve stručnosti zmínil některé 

významnější události. Počátkem roku jsme se stěhovali do nově vystavené 

moderní administrativní budovy, v novém ostravském logistickém centru jsme 

zdárně dokončili instalaci veškeré potřebné technologie, v Číně byla zřízena 

dceřiná společnost na kontrolu výroby, představili jsme vám novou kolekci 

produktů pod značkou Piccolio a v těchto dnech se připravuje uvedení na trh 

nové značky pracovních oděvů - RIMECK.

Těchto výsledků a cílů bychom nedosáhli nebýt Vás našich zákazníků, 

obchodních partnerů a všech našich zaměstnanců. Vám všem patří velké 

poděkování. Přeji nám, abychom ve zdraví v naší úspěšné spolupráci pokračovali 

i v dalších letech.

Děkuji

   Ing. Radek Veselý    
   Statutární ředitel a předseda správní rady
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FINANČNÍ ČÁST

Vlastní kapitál společnosti v  průběhu roku narostl o 35%, přičemž poměr 

vlastního kapitálu a cizích zdrojů 31% : 69% je v roce 2016 obdobný poměru 

dosaženému v  minulém roce. Do  nárůstu vlastního kapitálu se promítl 

vykázaný zisk za účetní období roku 2016. Cizí zdroje meziročně vzrostly o 38%. 

Důvodem nárůstu cizích zdrojů je financování nárůstu zásob (předzásobení 

se na novou obchodní sezónu), které je kryto navýšením provozního úvěru 

i meziročním nárůstem závazků z  obchodních vztahů. Zároveň však došlo 

k meziročnímu nárůstu pohledávek z obchodních vztahů.

Tržby z prodeje zboží udržely růstový trend i v roce 2016 s nárůstem o 27% 

proti roku 2015. O 15% rostly také tržby z prodeje služeb. A přesto, že vzrostly 

osobní náklady vzhledem k růstu počtu zaměstnanců, tak se podařilo navýšit 

provozní výsledek hospodaření o 47%, čímž překonal 23% růst v předcházejícím 

roce. 

Negativně se do hospodaření společnosti promítá ztráta z finančního výsledku, 

která je způsobena zejména výslednou kurzovou ztrátou a nákladovými úroky 

z úvěrů.

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

stálý růstový trend.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI 
ÚČETNÍ JEDNOTKY

Po provedení analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, obchodních a finančních 

plánů předpokládáme během roku 2017 další nárůst hrubého hospodářského 

výsledku, tak jako bylo trendem v předcházejících letech. Hrubý hospodářský 

výsledek předpokládáme v částce blížící se 120 milionům Kč. Celkový 

plánovaný obrat v roce 2017 bude oscilovat kolem hodnoty 900 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 

životního 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 kontejnerech 

vyhrazených pro tyto účely.
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AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH
VZTAHŮ

Společnost ADLER Czech, a.s. patří mezi přední zaměstnavatele v regionu 

s  jednou z nejvyšších nezaměstnaností. K 31.12.2016 zaměstnávala celkem 

138  zaměstnanců na HPP. Z toho 78 zaměstnanců v Ústí nad Labem  

a 60 zaměstnanců v logistickém centru v Ostravě.

Společnost neustále roste a do budoucna se očekává vytváření nových 

pracovních míst.

Pracovněprávní vztahy se řídí platnými zákony, předpisy a podnikovými 

směrnicemi.

Společnost si zakládá na rovném a transparentnímu přístup ke všem zaměst-

nancům a žadatelům o zaměstnání. Velký důraz je kladen 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. 

Společnost zprovoznila nové sídlo v Ústí nad Labem, které patří mezi 

nejmodernější kancelářské prostory. Dbá na vytváření příznivého sociálního 

klimatu, uspořádání a vybavení pracovních míst, které přispívá k pocitu 

pracovního komfortu a vede k maximálnímu zefektivnění využití potenciálu 

výkonnostní kapacity zaměstnanců.

Společnost se zajímá o názory zaměstnanců. Na základě podnětných 

připomínek vychází vstříc přáním zaměstnanců. Zakládá si na transparentní 

komunikaci a spolupráci se ženami před nástupem na mateřskou dovolenou, 

v průběhu mateřské a rodičovské dovolené a finálním znovu začlenění do 

pracovního týmu. Společnost vychází vstříc svým zaměstnancům, zejména 

ženám malých dětí, při úpravě pracovní doby, jak sladit výkon profese 

s rodinným životem.

Společnost poskytuje celou škálu benefitů: jazykové kurzy včetně českého 

jazyka pro cizince, odborné vzdělávání, stravenky, sick days, rozmanitý pitný 

režim, vitamínové balíčky, ovoce na pracovišti a iontové nápoje, zvýhodněný 

tarif firemního operátora i  příjemné prostředí nových, moderních budov 



09

s vlastní jídelnou nabízející také bezlepkové a fit varianty jídel. Zaměstnanci 

mají možnost zakoupit si produkty značky ADLER i kolekcí Malfini a Piccolio 

za zvýhodněnou cenu nebo si zapůjčit automobil pro soukromé účely 

za příznivou cenu.

PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY

Přílohou výroční zprávy jsou:

 • zpráva o vztazích

 • zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené 

  k 31.12.2016

 • účetní závěrka sestavená k 31.12.2016

 

V Ústí nad Labem, dne 24.2.2017

Ing. Radek Veselý    

Statutární ředitel
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva ADLER Czech, a. s. o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2016

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

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

1.  Struktura vztahů mezi osobami, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky 

ovládání

Obchodní firma:    ADLER International, a.s. (dále AI)

Sídlo:      Oblouková 391, Skorotice, 403 40

      Ústí nad Labem

Právní forma:    akciová společnost

IČO:      283 88 569

Převažující předmět činnosti:   výroba, obchod a služby neuvedené  

      v přílohách 1 až 3 živn. zákona

Mateřská společnost:   veškeré akcie na majitele jsou k datu 

      závěrky v držení fyzických osob

Dceřiné společnosti:   ADLER Czech a. s. ADLER Property, s.r.o.

Obchodní firma:    ADLER Czech, a.s. (dále AC)

Sídlo:      Oblouková 391, Skorotice, 

      403 40 Ústí nad Labem

Právní forma:    akciová společnost

IČO:      254 09 727

Převažující předmět činnosti:   výroba, obchod a služby neuvedené  

      v přílohách 1 až 3 živn. zákona

Mateřská společnost:   ADLER International, a.s (100%)

Dceřiné společnosti:   Beijing Adler Inspection Company, Ltd.
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Obchodní firma:    ADLER Property, s.r.o. (dále AP)

Sídlo:      Oblouková 391, Skorotice, 

      403 40 Ústí nad Labem

Právní forma:    společnost s ručením omezeným

IČO:      276 09 731

Převažující předmět činnosti:   pronájem nemovitostí, bytů    

      a nebytových prostor

Mateřská společnost:   ADLER International, a.s (100%)

Dceřiné společnosti:   společnost nemá žádnou 

      dceřinou společnost

2. Přehled vzájemných smluv

Typ smlouvy Odběratel Dodavatel Stručná charakteristika

Licenční smlouva k ochranné 
známce ze dne 1.10.2012 ve 
znění dodatku č. 1

AC AI Licenční smlouva

Licenční smlouva 
k ochranným známkám ze 
dne 1.2.2011

AC AI Licenční smlouva

Smlouva o výpůjčce movité 
věci ze dne 1.1.2014

AC AI Vypůjčení vozidel

Rámcová smlouva 
o poskytnutí úvěru ze dne 
1.7.2016

AI AC Poskytnutí úvěru

Smlouva o poskytování 
služeb ze dne 2.1.2015 
ve znění dodatků č. 1 a č. 2

AC AI Poskytování finančních 
služeb, služeb provozu, 
služeb IT, právních služeb 
a služeb HR

Smlouva o úvěru ze dne 
3.1.2014 ve znění dodatků č. 1 
a č. 2

AP AC Poskytnutí úvěru

Smlouva o nájmu prostor 
sloužících k podnikání ze dne 
7.3.2016 ve znění dodatku č. 1

AC AP Nájemní smlouva

Smlouva o nájmu ze dne 
1.2.2016

AC AP Nájemní smlouva
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3. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma

Statutární orgán Společnosti konstatuje, že v účetním období roku 2016 

nevyplynula pro Společnost újma ze vztahů s ovládající osobou nebo 

ze vztahů s dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

4. Přehled  jednání  učiněných  v posledním účetním období, která byla  

učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných 

osob,    pokud  se  takovéto  jednání  týkalo  majetku,  který  přesahuje  

10 %  vlastního  kapitálu  ovládané  osoby

V roce 2016 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře společnosti                                  

ADLER Czech, a. s. o vyplacení dividend v celkové výši 22.228.085,30 Kč. 

5. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládající osobou 

a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2016 s uvedením, zda 

převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou 

rizika. Současně s uvedením, zda, jakým způsobem a v jakém období byla 

nebo bude vyrovnána případná újma

Statutární orgán Společnosti konstatuje, že v účetním roce 2016 ze vztahů 

s ovládající osobou nebo ze vztahů s dalšími osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou nepřevládají ani výhody ani nevýhody a rizika plynoucí 

z těchto vztahů jsou pro Společnost minimální až nulová.

V Ústí nad Labem, dne 24.2.2017

Ing. Radek Veselý    
Statutární ředitel


























