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PROFIL 
SPOLEČNOSTI

Firma ADLER Czech, a.s., která vznikla v závěru roku 1999, je lídrem na trhu 
značkového reklamního textilu v České a Slovenské republice a významným 
hráčem ve střední Evropě. 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® pro produkty ze sekce pracovních oděvů, kterou doplňuje nabídka 
vysoce kvalitní bezpečnostní pracovní obuvi holandské firmy Bata Industrials. 
Úspěšným rebrandingem firma v loňském roce nejen odlišila svůj název od jedné 
z produktových řad, ale především deklarovala posun v kvalitě prodávaných 
výrobků s ohledem na stále se rozšiřující úpravy používaného textilního 
materiálu. 

Společnost ADLER Czech překonala v roce 2018 v tržbách za prodej zboží rekordní 
částku jedné miliardy korun. Růst firmy dokazuje i skutečnost, že od roku 2012 se 
její obrat zvýšil trojnásobně, přičemž počet zaměstnanců dosáhl počátkem roku 
2019 čísla 270. 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 založena další v bangladéšské Dháce.

Kancelářská budova a showroom v Ústí nad Labem
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V současné době tvoří databázi zákaznického portfolia více než 30 tisíc evropských 
firem. Dnes firma distribuuje své produkty do 25 zemí Evropy. Mezi klíčové 
exportní destinace patří tradičně Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, 
skokanem loňského roku jsou pobaltské státy a státy bývalé Jugoslávie, které 
svoji pozici stále upevňují. Jednou z možností jak získat další trhy, prezentovat 
společnost blíže potenciálním zákazníkům a stávajícím zákazníkům představit 
novinky, je aktivní účast firmy na prestižních zahraničních veletrzích v Německu, 
Itálii, Francii, Polsku či v České republice. 

země působení

showroomy

Mezi hlavní pilíře společnosti ADLER s charakterem obchodního modelu B2B 
patří ale nejen široký rozsah produktů a jejich stabilně vysoká kvalita, ale také 
vysoká skladová dostupnost a rychlost dodání. Nadstandardní doprovodný 
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, o jehož kvalitě svědčí i prestižní umístění IT vývojářů firmy 
v soutěži Děčín City Hackathon. 



05

Klíčovým segmentem nabídky reklamního textilu stále zůstávají trička s téměř 
50 procenty, následují polokošile, fleecové produkty, mikiny a čepice. V jejich 
těsném závěsu jsou stále oblíbenější softshellové bundy a vesty. Firma ADLER 
se řídí mottem „MÓDA V REKLAMĚ“ a svými produkty i službami směřujeme 
k přiblížení se k módnímu retailovému průmyslu. Vedle široké škály módních 
barev klade důraz na zpracování výrobku a jeho materiál. Pro novou kolekci 
triček, kterou společnost v závěru minulého roku uvedla na trh pod značkou 
MALFINI Premium®, začala používat certifikovanou SUPIMA® bavlnu. Jedná 
se o značku nejkvalitnější bavlny světa, jejíž unikátní dlouhé staplové vlákno je 
měkčí a dvakrát silnější než vlákno běžné bavlny. Řadu novinek, mezi nimi např. 
bundy s povrchovou úpravou NANOtex efektivně zabraňující průniku vody, 
doplnila ORGANIC kolekce, v níž firma díky použití certifikované organické 
bavlny (GOTS) zúročí svůj ekologický přístup k životnímu prostředí.

V roce 2018 ocenila kvalitu produkce i služeb společnosti ADLER už po druhé 
za sebou také porota soutěže Superbrands, která hodnotí a oceňuje nejlepší 
obchodní značky ve více než 90 státech světa. 

ocenění Czech Superbrands
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V roce 2018 byla z kapacitních důvodů rozšířena skladová plocha moderního 
logistického centra v Ostravě, které tak dnes nově umožnuje skladovat až 
25 milionů kusů zboží na celkové ploše 19 300 m2 a denně expedovat až 250 tisíc 
kusů zboží. Výrazné rozšíření logistických kapacit podpoří další růst společnosti 
nejen na stávajících trzích. Výsledek investice v rámci skladového hospodářství 
ohodnotila i porota v celostátní soutěži Ocenění LOG-IN, kde v kategorii Fachman 
roku zvítězil ředitel logistiky společnosti ADLER Martin Řehoř. 

Neodmyslitelnou součástí firemní kultury je společenská odpovědnost zahrnující 
všechny oblasti - ekonomickou, sociální i environmentální, což bylo v roce 
2018 oceněno vítězstvím v soutěži „Cena Ústeckého kraje za společenskou 
odpovědnost“. ADLER se dlouhodobě zaměřuje na podporu lidí, kteří se vinou 
osudu dostali do tíživé životní situace. Dlouhodobá podpora ústecké onkologie 
už přinesla zdravotnickému zařízení víc jak 700 tisíc korun. S organizací DEBRA, 
světově známou módní návrhářkou Liběnou Rochovou a výtvarníkem Musou 
se firma ADLER darováním triček podílí na celostátním projektu NADOTEK, 
který vznikl na pomoc lidem s tzv. nemocí motýlích křídel. S mezinárodní nadací 
ADRA odstartoval např. společný projekt humanitární podpory v bangladešském 
vzdělávacím centru ČALANTIKA. Společnými silami firmy a jejich asijských 
dodavatelů se podařilo dětem zajistit částku jednoho milionu korun, sama 
společnost ADLER uhradila 80 dětem školné, uniformy a pomůcky na celý rok. 

logistické centrum v Ostravě
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Velký důraz je kladen na ekologický a etický přístup v podnikání. Firma se 
snaží 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 byly také v rámci dostavby logistického centra 
v Ostravě instalovány dvě moderní kogenerační jednotky pro kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla. Společnost je zapojena do projektu Zelená firma 
a iniciativy Podnikáme bez korupce. 

Veškerá textilní produkce společnosti ADLER nese pečeť kvality Oeko-Tex 
Standard 100 potvrzující zdravotní nezávadnost použitých textilních materiálů, 
světovým standardům odpovídá samozřejmě i nabízená bezpečnostní obuv. 
Veškeré firemní systémy jsou podrobeny auditu integrovaného systému QEMS – 
aktuálně společnost splňuje normy ISO 9001:2015, 14001:2015.

návštěva školy v Čalantice, Bangladéš
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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:   +420 475 240 551

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:  31.12.2018

Vyhotoveno:  v Ústí nad Labem, dne 13.2.2019
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ÚVOD PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 
A STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE

Vážené dámy, vážení pánové,

předkládáme Vám výroční zprávu a roční účetní závěrku roku 2018. Je mi ctí, že 
mohu v úvodu několika slovy shrnout: uplynulý rok byl velmi úspěšný. Za vynikající 
výsledky loňského roku patří velké poděkování všem našim zaměstnancům. 

Veškeré cíle vytyčené pro rok 2018 jsme splnili a řadu z nich i překročili. Počátkem 
roku jsme zprovoznili II. část logistického centra v Ostravě. V průběhu roku jsme 
projekt finalizovali doplněním o další čtyři automatizované vyskladňovací systémy 
KARDEX ShuttleXP. Společnost prošla úspěšným rebrandingem, jehož výsledkem je 
odlišení názvu hlavní produktové řady od názvu společnosti. Významně jsme posílili 
naši kontrolu v teritoriích výroby, kde byla za tímto účelem k již zřízené dceřiné 
společnosti v Pekingu založena i nová pobočka v Dháce. 

Kromě řady dalších činností směřujících ke zvýšení kvality a efektivity poskytovaných 
služeb bych rád ještě zmínil aktivity v oblasti marketingové podpory, které byly 
oceněny úspěšnou obhajobou Superbrands 2018. Za naše působení v oblasti CSR 
jsme získali cenu společensky odpovědná firma Ústeckého kraje. Vše zmíněné jistě 
také vedlo k tomu, že společnost ADLER Czech a.s. překonala poprvé ve své historii 
hranici tržeb za prodej zboží ve výši jedné miliardy korun. Poděkování za tento skvělý 
výsledek patří také všem našim zákazníkům, dodavatelům a ostatním partnerům. 
Těším se, že na tuto skvělou spolupráci navážeme i v roce 2019. 

Děkuji.

    

Ing. Radek Veselý    
Předseda správní rady a statutární ředitel
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Vlastní kapitál společnosti v průběhu roku narostl o 25%, přičemž poměr vlastního 
kapitálu a cizích zdrojů 30% : 70% je v roce 2018 obdobný poměru dosaženému 
v předchozích letech. Do nárůstu vlastního kapitálu se promítl vykázaný zisk 
za účetní období roku 2018. Cizí zdroje meziročně vzrostly o 38%. Důvodem 
nárůstu cizích zdrojů je financování nárůstu zásob především z navýšeného 
provozního úvěru a také investice do dlouhodobého majetku financované 
dlouhodobým úvěrem. Závazky z obchodních vztahů meziročně vzrostly o 72%, 
zatímco pohledávky z obchodních vztahů vzrostly o 16%.

Tržby z prodeje zboží udržely růstový trend i v roce 2018 s nárůstem 19% proti 
roku 2017. Také tržby z prodeje služeb rostly a to o 12%. Přes růst provozních 
i osobních nákladů rostl také provozní výsledek hospodaření a to o 41%. Meziroční 
růst celkového výsledku hospodaření dosáhl 15%. Nižší růst celkového výsledku 
hospodaření oproti provoznímu výsledku hospodaření je dán dopadem vývoje 
měnových kurzů a úrokových sazeb na finanční výsledek hospodaření.

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

FINANČNÍ ČÁST
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 
ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY

Společnost ADLER Czech, a.s. bude i nadále usilovat o pozici předního 
dodavatele reklamního textilu v České republice i v Evropě. 

VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY 
AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI

Společnost má záměr účasti v projektu fúze sloučením k rozhodnému datu 
1.1.2019. Společnost ADLER Czech, a.s. je v projektu fúze nástupnickou 
společností a dále uvedené společnosti ADLER International, a.s., ADLER 
Property, s.r.o, a SPACE 3D s.r.o. jsou v rámci projektu fúze zanikajícími 
společnostmi. Veškerý majetek a závazky zanikajících společností přejdou 
na právního nástupce společnost ADLER Czech, a.s. 

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Společnost nevykonávala žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Společnost v roce 2018 založila organizační složku v Bangladéži.

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 pro tyto účely 
vyhrazených kontejnerech.
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AKTIVITY V OBLASTI 
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Společnost ADLER Czech, a.s. patří stabilně mezi přední zaměstnavatele 
v regionech s jednou z nejvyšších nezaměstnaností. V roce 2018 zaměstnávala 
v průměru na úvazky přepočtených 193 zaměstnanců, což představuje 23% 
nárůst oproti roku 2017.

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 ADLER CZECH, A. S. O VZTAZÍCH MEZI 
PROPOJENÝMI OSOBAMI K 31.12.2018

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

IČ:    283 88 569

Převažující předmět  výroba, obchod a služby neuvedené
činnosti:   v přílohách 1 až 3 živnostenského 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 firma: 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  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
činnosti:   1 až 3 živnostenského zákona

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

Dceřiné společnosti: Beijing Adler Inspection Company, Ltd., 
    SPACE 3D s.r.o.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH
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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

IČ:    276 09 731

Převažující předmět  pronájem nemovitostí, bytů
činnosti:   a nebytových prostor

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

Dceřiné společnosti: společnost nemá žádnou dceřinou společnost

Obchodní firma: Beijing ADLER Inspection Company, Ltd., 
    (dále BAIC)

Sídlo:   Room 1512, Building 4, Guang‘an Road No. 9, 
    Fengtai District, Beijing, China

Právní forma:  společnost s ručením omezeným

IČ:    91110106MA0086517R

Převažující předmět  kontrole kvality výroby
činnosti:   reklamního textilu

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

Dceřiné společnosti: společnost nemá žádnou dceřinou společnost 

Obchodní firma: SPACE 3D, s.r.o., (dále S3D)

Sídlo:   Masarykova 1327/45, Ústí nad Labem-centrum, 
    400 01 Ústí nad Labem

Právní forma:  společnost s ručením omezeným

IČ:    019 34 074

Převažující předmět  výroba, obchod a služby neuvedené
činnosti:   v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Mateřská společnost: ADLER Czech a. s. (100%)

Dceřiné společnosti: společnost nemá žádnou dceřinou společnost
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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 finančních 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

Smlouva o zápůjčce ze dne 

13.1.2014 ve znění pozdějších 

dodatků

S3D AP Poskytnutí zápůjčky

Smlouva o poskytování služeb 

zpracování mezd, účetnictví, 

daní a platebního styku ze dne 

6.11.2018

S3D AI
Poskytování finančních a HR 

služeb

Smlouva o poskytování služeb 

ze dne 2.6.2017 ve znění 

pozdějších dodatků

AC BAIC

Poskytování služeb kontroly 

kvality výroby reklamního 

textilu

2. 
PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV
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3. 
POSOUZENÍ TOHO, ZDA VZNIKLA 

OVLÁDANÉ OSOBĚ ÚJMA

Statutární orgán Společnosti konstatuje, že v účetním období roku 2018 
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 2018 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ADLER Czech, 
a. s. o vyplacení dividend v celkové výši 23 000 017,76 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 2018 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 2018 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 13.2.2019    Ing. Radek Veselý  
         Statutární ředitel


