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PROFIL SPOLEČNOSTI

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

a od loňského roku, kdy uvedl na trh značku RIMECK®, se řadí také mezi 

evropské dodavatele pracovních oděvů. Společnost nabízí téměř 300 různých 

produktů pod čtyřmi značkami (ADLER, MALFINI®, PICCOLIO a RIMECK®), 

které exportuje do 19 evropských zemí. Značky ADLER, MALFINI® a PICCOLIO 

jsou značky pro reklamní textil, značka RIMECK®, jak už bylo zmíněno, 

pro produkty ze sekce pracovních oděvů.

S  letošním  rokem  přichází  společnost  na  trh  s  velkou  změnou  v  oblasti 

značkové strategie. Od hybridního pojetí se přesouvá ke strategii House of 

brands. Název ADLER, který byl doposud shodný jak s označením společnosti, 

tak s označením reklamního textilu, odkazuje nyní pouze ke společnosti jako 

celku. Produkty, které dosud nesly označení ADLER, bude fi rma nově na trh 

dodávat pod značkou MALFINI®. V uplynulých letech to byl název luxusní řady 

reklamního  textilu  kladoucí  důraz  na  kvalitu  materiálů,  jeho  úpravu 

i samotné zpracování. Ovšem i výrobky hlavní produktové linie se již dnes 

vyznačují vysokou kvalitou, a přechodem ke značce MALFINI® chce společnost 

tuto kvalitu ještě více zdůraznit. Prémiová řada pak ponese označení 

MALFINI PREMIUM®.

Klíčovým segmentem nabídky reklamního textilu stále zůstávají trička s téměř 

50 procenty, následují polokošile, fl eecové produkty, mikiny a čepice. Není 

možné opomenout ani softshellové bundy a vesty, které stále více získávají 

na oblibě. Sortiment doplňuje kolekce ekonomické řady reklamního textilu 

PICCOLIO a již výše jmenovaných pracovních oděvů značky RIMECK®. Dalším 

posunem pro společnost ADLER je v loňském roce započatá spolupráce s holand-

skou fi rmou Bata Industrials. Zařazením vysoce kvalitní bezpečnostní pracovní 

obuvi světoznámé značky do produktového portfolia tak získal ADLER možnost 

nabídnout zákazníkům ucelený sortiment pro pracovní účely.

Veškerý textil nese pečeť kvality Oeko-Tex Standard 100 potvrzující zdravotní 

nezávadnost použitých textilních materiálů, světové standardy splňuje samo-

zřejmě i nabízená bezpečnostní obuv. 
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V současné době tvoří zákaznické portfolio více než 30 000 evropských fi rem. 

Mezi hlavní pilíře společnosti ADLER patří ale nejen široké produktové portfolio 

a jeho stabilně vysoká kvalita, ale také vysoká skladová dostupnost a rychlost 

dodání - doprava do zemí střední Evropy do 24 hodin od objednání, v rámci 

vzdálenějších teritorií pak do 48 hodin. Nadstandardní doprovodný servis je 

součástí dlouhodobě budovaných vztahů se zákazníky: spolehlivě fungující 

call centrum, marketingová podpora, zakázková výroba, jistota a poctivé jednání, 

otevřenost a vzájemný respekt. 

V roce 2017 byla z kapacitních důvodů zahájena přístavba pouze dva roky 

starého logistického centra, které nově umožnuje skladovat až 25 milionů 

kusů zboží na celkové ploše 19 300 m2 a denně expedovat až 250 000 kusů 

zboží. Výrazné rozšíření logistických kapacit umožní další růst společnosti 

nejen na dosavadních trzích. 

Neodmyslitelnou  součástí  fi remní  kultury  je  společenská  odpovědnost 

zahrnující všechny oblasti - ekonomickou, sociální i environmentální. ADLER 

se dlouhodobě zaměřuje na podporu lidí, kteří se vinou osudu dostali 

do tíživé životní situace. Velký důraz je kladen na ekologický a etický přístup 

v podnikání. Snažíme se o maximální energetickou soběstačnost všech nově 

budovaných objektů. Administrativní budova v Ústí nad Labem je postavena na 

základě zásad využívání přírodních zdrojů s ohledem na fotovoltaiku i rekuperaci. 

Pro zvýšení energetické soběstačnosti instaluje ADLER novou rekuperační 

jednotku také v rámci dostavby logistického centra v Ostravě. Společnost je 

zapojena do projektu Zelená fi rma a iniciativy Podnikáme bez korupce. 

Veškeré fi remní systémy jsou podrobeny auditu integrovaného systému QEMS 

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

27001:2006.



05VÝROČNÍ ZPRÁVA ADLER Czech, a. s.

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

Identifi kační 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:   31.12.2017

Vyhotoveno:    v Ústí nad Labem, dne 29.1.2018
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ÚVOD PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY
A STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE

Vážení čtenáři,

uplynulý rok, jehož výsledky Vám v této zprávě předkládáme, se do historie 

společnosti zapsal významným rozhodnutím oddělit název společnosti a značku 

hlavní produktové řady. Nadále bude označení Adler používán jako název 

společnosti a bude zastřešovat značky označující jednotlivé produktové řady.

V loňském roce jsme tyto řady rozšířili o novou značku RIMECK a vedle produktů 

pro  reklamní  textil  nabízíme  nově  také  pracovní  oděvy.  Do  této  kolekce 

byla  koncem  roku  doplněna  také  pracovní  obuv  značky  Baťa  Industrials. 

Neméně významnou událostí roku 2017 byla výstavba druhé části skladového 

areálu. Celková skladová kapacita se tak rozrostla na téměř 20 tisíc m². Tolik jen 

stručný výčet nejvýznamnějších událostí loňského roku.

Veškeré tyto i další kroky mají vést k tomu, abychom i do budoucna každoročně 

zvyšovali úroveň námi poskytovaných služeb a zvyšovali spokojenost našich 

zákazníků. A právě Vám, našim zákazníkům, patří poděkování za důvěru, 

kterou v nás vkládáte.  V předkládané výroční zprávě jsou v číselné podobě 

zachycené růstové trendy všech hlavních výkonových ukazatelů. Za těmito 

čísly se skrývá velké úsilí a práce všech mých kolegyň a kolegů. Děkuji i Vám. 

Rovněž tak děkujeme všem našim dodavatelům a ostatním partnerům. Věřím, 

že s Vámi všemi navážeme na naši vzájemnou spolupráci i v dalších letech 

a nadále ji prohloubíme. 

Děkuji.

     

     Ing. Radek Veselý    
     Předseda správní rady a statutární ředitel
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FINANČNÍ ČÁST

Vlastní kapitál společnosti v průběhu roku narostl o 27%, přičemž poměr 

vlastního kapitálu a cizích zdrojů 32% : 68% je v roce 2017 obdobný poměru 

dosaženému v předchozích letech. Do nárůstu vlastního kapitálu se promítl 

vykázaný  zisk  za  účetní  období  roku  2017.  Cizí  zdroje  meziročně  vzrostly 

o 19%. Důvodem nárůstu cizích zdrojů je fi nancování nárůstu zásob především 

z navýšeného provozního úvěru. Závazky z obchodních vztahů meziročně 

poklesly  o  11%,  zatímco  pohledávky  z  obchodních  vztahů  naopak vzrostly 

o 23%.

Tržby z prodeje zboží udržely růstový trend i v roce 2017 s nárůstem 22% proti 

roku 2016. Také tržby z prodeje služeb rostly a to o 12%. Přestože provozní 

výsledek hospodaření meziročně poklesl vlivem nárůstu nákladů na služby 

a osobních nákladů o 9%, tak celkový výsledek hospodaření meziročně vzrostl 

o 4% (po zdanění o 3%) z důvodu kurzového zisku z cizoměnových operací.  

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

růstový trend.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI 
ÚČETNÍ JEDNOTKY

Provedení analýzy vnějšího a vnitřního prostředí vyústilo ve stanovení 

obchodního a fi nančního plánu, na základě kterého předpokládáme i pro 

rok 2018 nárůst hrubého hospodářského výsledku stejně jako bylo trendem 

v předcházejících letech. Hrubý hospodářský výsledek předpokládáme ve 

výši  106  milionů  Kč.  Celkový  plánovaný  obrat  v  roce  2018  již  překročí  hranici 

1 miliardy Kč.
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VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ 
NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI

Po  rozvahovém  dni  účetní  jednotka  načerpala  část  z  nového  bankovního 

investičního  úvěru  ve  výši  937 tis.  EUR  (celkový  úvěrový  limit  1.132  tis.  EUR, 

splatnost 30.4.2026) na pořízení dlouhodobého majetku.

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 fi rma:

 1. Minimalizujeme odpadový materiál 

 2. V celé fi rmě 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. patří mezi přední zaměstnavatele v regionech 

s jednou z nejvyšších nezaměstnaností. K 31.12.2017 zaměstnávala celkem 

181 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Z toho 93 zaměstnanců v Ústí 

nad  Labem  a  88  zaměstnanců  v  logistickém  centru  v  Ostravě.  Jedná  se 

o 24% nárůst počtu zaměstnanců na hlavní pracovní poměr oproti roku 

2016.

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 přístupu ke všem zaměstnancům a žadatelům 

o  zaměstnání.  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 zaměstnanců. Zakládá si na transparentní 

komunikaci.
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PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY

Přílohou výroční zprávy jsou:

 • zpráva o vztazích

 • zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené 

  k 31.12.2017

 • účetní závěrka sestavená k 31.12.2017

 

V Ústí nad Labem, dne 29.1.2018

Ing. Radek Veselý    
Statutární ředitel
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva ADLER Czech, a. s. o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2017

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 fi rma:    ADLER International, a.s., (dále AI)

Sídlo:      Oblouková 391, Skorotice, 403 40

      Ústí nad Labem

Právní forma:    akciová společnost

IČ:      283 88 569

Převažující předmět činnosti:   výroba, obchod a služby neuvedené  

      v přílohách 1 až 3 živn. zákona

Mateřská společnost:   kmenové akcie na jméno jsou k datu 

      závěrky v držení fyzických osob

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

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

Sídlo:      Oblouková 391, Skorotice, 

      403 40 Ústí nad Labem

Právní forma:    akciová společnost

IČ:      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 fi rma:    ADLER Property, s.r.o., (dále AP)

Sídlo:      Oblouková 391, Skorotice, 

      403 40 Ústí nad Labem

Právní forma:    společnost s ručením omezeným

IČ:      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 14.8.2017

AC AI Licenční smlouva

Smlouva o výpůjčce movité 
věci ze dne 1.1.2014 ve znění 
pozdějších dodatků

AC AI Vypůjčení vozidel

Rámcová smlouva o 
poskytnutí úvěru ze dne 
1.7.2016 ve znění pozdějších 
dodatků

AI AC Poskytnutí úvěru

Smlouva o poskytování 
služeb ze dne 2.1.2015 ve 
znění pozdějších dodatků

AC AI Poskytování fi nančních 
služeb, služeb provozu, 
služeb IT, právních služeb a 
služeb HR

Smlouva o úvěru ze dne 
3.1.2014 ve znění pozdějších 
dodatků

AP AC Poskytnutí úvěru

Smlouva o nájmu prostor 
sloužících k podnikání ze dne 
7.3.2016 ve znění pozdějších 
dodatků

AC AP Nájemní smlouva 

Dohoda o podmínkách 
instalace fotovoltaických 
panelů ze dne 15.9.2017

AC AP Souhlas s technickým 
zhodnocením budovy
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3. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma

Statutární orgán Společnosti konstatuje, že v účetním období roku 2017 
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 2017 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ADLER Czech, a. s. 
o vyplacení dividend v celkové výši 24.381.847,94 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 2017 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 2017 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 29.1.2018

Ing. Radek Veselý    
Statutární ředitel


