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ÚVODNÍ SLOVO  
 

 

Dámy a pánové, 

 

rádi Vám předkládáme Výroční zprávu společnosti Gala za rok 2014, v němž pokračoval 

velmi dynamicky její rozvoj. Významný růst tržeb (13 % y/y) na 262 326 tis. Kč 

a zejména přidané hodnoty (21 % y/y) na 106 847 tis. Kč vytvořily předpoklady jednak 

pro další snižování podinvestování areálu firmy, jednak pro zlepšení stavu výrobních 

prostředků a úrovně odměňování zejména výrobních dělníků. 

Klíčovým faktorem úspěchu roku 2014 bylo rozhodně zvládnutí projektu „Přímých 

dodávek firmě Stihl“, který přinesl řadu očekávaných i zcela nepředpokládaných 

problémů a komplikací.  

Vývoj prvních měsíců roku 2015 naznačuje, že růstový trend bude pokračovat a je reálné 

dosáhnout dalšího zvýšení výkonnosti akciové společnosti Gala. 

Naše poděkování patří nejen všem zaměstnancům společnosti, ale také našim obchodním 

partnerům, bez jejichž spolupráce bychom nebyli schopni těchto dobrých výsledků 

dosahovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Mgr. Michal Preininger 

Předseda představenstva 
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PROFIL SPOLEČNOSTI 
 

obchodní firma: GALA a.s. 

právní forma: akciová společnost 

datum vzniku: 1. ledna 1994 

sídlo: Prostějov, Západní 1/75, PSČ 797 32 

IČ: 49969820 

základní kapitál: 47 990 250,- Kč 
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VRCHOLOVÉ ORGÁNY 
 

Představenstvo 

Mgr. Michal Preininger – předseda 

Ing. Otakar Kukla – člen 

Ing. Lenka Machová – člen 

 

Dozorčí rada 

Eleonora Janoutová – předseda 

Ing. Pavel Ogoun – člen 

Vlastimila Bezděková – člen 

 

Management  

Mgr. Michal Preininger – předseda představenstva/generální ředitel 

Ing. Otakar Kukla – člen představenstva/ekonomický ředitel 

Alena Grmelová – manažer exportního prodeje 

Bohuslav Vičar – manažer tuzemského prodeje 

Zuzana Lukešová – manažer nákupu 

Ing. Hana Valoušková – manažer kvality 

Martin Hejda  – manažer vývoje 

Ing. Marie Ženožičková / Kateřina Linhová – manažer TPV 

Ing. Anna Hubálková – manažer výroby 

Ing. Světlana Bernkopfová  – manažer výroby 

Miroslava Pospíšilová – manažer výroby 
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

Jestliže jsme na počátku minulé výroční zprávy konstatovali, že Gala a.s. dosáhla 

v předloňském roce rekordních výsledků, pak vývoj v roce 2014 tyto výsledky ještě 

významně vylepšil. Celkové tržby ve výši 262 326 tis. Kč znamenají nejen další vrchol 

pomyslného historického grafu, ale také splnění desetiletého strategického cíle vedení 

společnosti, stanoveného v roce 2004 na 250 miliónů korun. Vyprodukovaná přidaná 

hodnota 106 847 tis. Kč (+21 % y/y) bez problémů pokryla nejen jednorázový dopad 

vyrovnání s dlouholetým prostředníkem obchodu s firmou Stihl (který ale negativně 

ovlivnil úroveň EBITDA i provozního hospodářského výsledku), ale i ztráty z přecenění 

forwardových zajišťovacích operací vzniklých intervencí ČNB proti kurzu koruny. 

Hospodářský výsledek 2 340 tis. Kč  významně přesáhl jak skutečnost roku 2013, tak 

očekávání obchodně – ekonomického plánu 2014. K tomuto výsledku napomohly 

i přidělené prostředky z dotačních titulů, zejména z programů Podnikání a inovace, 

Aktivní politika zaměstnanosti a Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. 

Rozhodujícím faktorem úspěchu bylo bezesporu zvládnutí přechodu na přímé dodávky 

firmě Stihl po více než sedmnácti letech spolupráce prostřednictvím firmy J.&J. Kübler 

Lederwaren. Bylo třeba se přizpůsobit složitému a velmi často se měnícímu systému 

plánování zakázek, náročným logistickým podmínkám (zejména nutnosti naplnění 

a udržování vyrovnávacího skladu v hodnotě cca 10 mil. Kč), trvalému cenovému tlaku 

a samozřejmě nekompromisním požadavkům nejen na kvalitu výrobků, ale i na vyhovění 

extrémním nárokům na flexibilitu ve výrobě, v logistice, nákupu materiálů, vývoji 

a technické přípravě výroby.  

Kromě všeho výše uvedeného se Gala potýkala s neočekávaným významným nárůstem 

objednávek, který bylo třeba řešit kromě okamžitého zapojení kooperujících firem také 

zvýšením vlastních kapacitních možností. Proto byla znovuobnovena výroba v objektu 

bývalé školy v Rýmařově – Janovicích, v němž před deseti lety rýmařovská provozovna 

Galy vznikla. Po urychleném zprovoznění budovy, jejím vybavení strojním parkem 

a náboru deseti pracovníků byla 1. 11. 2014 zahájena výroba. 

Pokračovala rovněž významná investiční aktivita, když celkové investiční výdaje 

společnosti (11,2 mil. Kč) dosáhly téměř dvojnásobku úrovně odpisů. Zejména byla 

dokončena 2. etapa projektu „Energeticko-tepelné zhodnocení hlavní výrobní budovy 

a.s. Gala“, která zahrnovala kompletní výměnu radiátorů a rozvodů tepla, rekonstrukci 

kotelny a instalaci elektronického řídícího systému v celkové hodnotě 6,1 mil. Kč. Další 

investice směřovaly do obnovy strojního parku šicí dílny (velký šicí automat, 5 ks šicích 

automatů a další vybavení pro znovuotevřenou dílnu v Janovicích). Pokračovaly rovněž 

opravy a rekonstrukce střech v areálu podniku a byla dokončena obnova sociálních 

zařízení v hlavní budově. 

Důležitými změnami prošla Gala a.s. v procesu aplikace Nového občanského zákoníku 

a Zákona o obchodních korporacích. Došlo mj. k novelizaci Stanov společnosti 

a k ukončení souběhu funkcí členů představenstva s funkcemi generálního 

a ekonomického ředitele společnosti. 
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Vývoj v nejdůležitějších obchodních segmentech 

1. Nosné systémy pro firmu Stihl 

Dodávky nosných systémů a dalších výrobků pro firmu Stihl dosáhly v roce 2014 úrovně 

128 486 tis. Kč (+ 22 % y/y), což představuje 49% celkových tržeb. Kromě v úvodu 

uvedených problémů přechodu na přímé dodávky do jednotlivých výrobních závodů 

zákazníka v Německu, USA a Brazílii (plánování výroby, sklady, logistika, vývoj) 

musela Gala reagovat na tvrdý tlak na snižování cen nejdůležitějších produktů. Po sérii 

jednání projektového týmu a.s. Gala vznikl v srpnu 2014 „Cost optimizing project“, 

kterým byly společnosti Stihl předloženy návrhy na racionalizační změny výrobků 

s celkovou úsporou nákladů ve výši několika set tisíc € ročně.  V současné době stále 

probíhá vyhodnocování tohoto projektu zákazníkem. 

 

 

2. Boxovací pytle – Decathlon 

Setrvalý růst představují rovněž požadavky firmy Decathlon, která v roce 2014 odebrala 

86 tisíc kusů boxovacích pytlů (+ 15 %) při celkových tržbách 38 590 tis. Kč (+ 10 %). 

Také pro tohoto zákazníka jsme s ohledem na jeho silný cenový tlak připravili projekt 

na snížení nákladů, vycházející z důkladné analýzy konkurenčního prostředí. Logistická 

obsluha prošla zatěžkávací zkouškou po změně skladovacích prostor Decathlonu 

(omezení kapacity vykládky) a rostoucí množstevní požadavky vedou k dlouhodobému 

nasazení třetí směny v provozu plnění boxovacích pytlů. 

 

 

3. Nosiče záchranné techniky 

Probíhající reorganizace firmy Scott (uzavření provozovny ve finské Vasse) a absence 

větších objednávek pro úspěšné tendry v arabských zemích, jako tomu bylo 

v předchozích dvou letech, vedly ke snížení tržeb v tomto obchodním segmentu prakticky 

na úroveň roku 2011 (23 287 tis. Kč). Ke snížení tržeb přispěla rovněž částečná náhrada 

nosičů ACS nově vyvinutým systémem PROPACK, který je jednodušší a levnější. 

 

 

4. Míče 

Segment míčů kriticky zasáhlo prudké zhoršení politické a ekonomické situace 

ve východní Evropě a v Rusku, které patří k tradičním a největším odbytištím Galy. 

Jediný zbývající distributor značky Gala na ruském trhu bojoval o přežití, v čemž se mu 

Gala snažila pomoci pružnou cenovou politikou.  

Další nepříjemnou zprávou bylo rozhodnutí Bulharské volejbalové federace neprodloužit 

smlouvu o dodávkách míčů na další období, což se promítlo do významného poklesu 

prodejů v této oblasti. Naproti tomu byl podepsán kontrakt s federacemi v Chorvatsku 

a Maďarsku a pokračoval růst dodávek volejbalových míčů do Řecka,  což by mělo 

udržet pozice značky Gala na Balkáně. 



 

Výroční zpráva za rok 2014 společnosti GALA a.s. 
Strana 8 

 

 

5. Dětská nosítka 

Tržní segment dětských nosítek byl i v roce 2014 nejdynamičtější oblastí prodeje, když se 

znovu více než zdvojnásobily tržby na 14,6 mil. Kč (230 % y/y). Tato dynamika je sice 

vykoupena nesmírnými nároky na organizaci všech procesů (jedná se téměř 

o zakázkovou výrobu), přináší však vynikající  poměr nákladů a realizační ceny.  

 

 

Hlavní cíle společnosti pro rok 2015 a významné události jeho 1. čtvrtletí 

V roce 2015 pokračuje příznivý vývoj klíčových hospodářských ukazatelů. Tržby 

společnosti dosáhly za 1.Q 2015 82 mil. Kč (129 % skutečnosti 1.Q 2014), přidaná 

hodnota 31 822 tis. Kč (129 %) a EBITDA 4 455 tis. Kč (134 %). To umožňuje soustředit 

se jednak na pokračování investiční aktivity v oblasti stavební i strojní, ale rovněž 

na aktivní vyhledávání nových tržních příležitostí, které by zajistily snížení vysokého 

podílu produkce pro firmu Stihl na celkových tržbách ve střednědobém horizontu. Další 

rozšíření výrobní kapacity bude realizováno od května v rýmařovské provozovně. 

Chceme klást setrvalý důraz na kvalitu výrobních i nevýrobních činnosti, na inovativnost 

a na pokračování společného vytváření vnitrofiremní kultury. Jsme přesvědčeni, že nám 

to pomůže udržet výkonnost a konkurenceschopnost a.s. Gala ve stále složitějším světě. 

 

 

V Prostějově dne 15. dubna 2015 

 

 

Mgr. Michal Preininger    Ing. Otakar Kukla 

předseda představenstva    člen představenstva 
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NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU 
 

 

Představenstvo společnosti projednalo účetní závěrku za rok 2014 a seznámilo se se 

Zprávou nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému 

dni 31. prosince 2014.  

 

Výrok auditora ze dne 8. dubna 2015 zní: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 

aktiv a pasiv společnosti GALA a.s. k 3l. prosinci 2014 a nákladů a výnosů a výsledku 

jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2014 v souladu 

s českými účetními předpisy.  

 

 

Společnost dosáhla za rok 2014 čistého zisku po zdanění 2.339.636,60 Kč. 

 

Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit dosažený čistý zisk za rok 2014 následovně: 

 

 Zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 5 %     116.982,--  Kč 

 Převod do nerozděleného zisku minulých let  2.222.654,60 Kč 

 

 

Vzhledem k nutnosti posílení vlastního kapitálu a snížení zadluženosti nenavrhuje 

představenstvo společnosti vyplatit dividendy akcionářům ani tantiémy statutárním 

a dozorčím orgánům.  

 

 

 

V Prostějově dne 15. dubna 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Mgr. Michal Preininger  

Předseda představenstva 
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 

Vyjádření Dozorčí Rady  společnosti Gala a.s.,  pro výroční zprávu společnosti Gala 

za rok 2014  

   

Dozorčí rada společnosti GALA a.s. pracovala  ve složení:  

Paní Eleonora Janoutová,  předseda dozorčí rady  

Ing. Pavel Ogoun, člen dozorčí rady 

Paní Vlastimila Bezděková, členka dozorčí rady  
 

Dozorčí rada společnosti GALA a.s., v období od minulého jednání rozhodnutí jediného 

akcionáře (RJA), s působností řádné valné hromady společnosti Gala a.s., v roce 2014 

prováděla  kontrolní činnosti:  

1. Při  výkonu působnosti představenstva společnosti a při  plnění cílů daných strategií 

společnosti.    

2. Posuzovala organizační a řídící  činnosti  vedení společnosti Gala a.s., k naplnění cílů 

hospodaření společnosti. 

3. Hodnotila organizační a řídící práci vedení společnosti při řízení výroby, obchodu, 

nákupu, služeb a  udržování konkurenceschopnosti na evropských trzích. Hodnotila 

vývoj a inovace nových výrobků a jejich uvádění  na trhy.   

4. Hodnotila vedení společnosti z hlediska efektivního hospodaření a při správě majetku. 

Také hodnotila vedení společnosti při uskutečňování personálních záměrů -  

zvyšování úrovně  lidských zdrojů. 

5. Sledovala výsledky z realizace vývojových projektů a úkolů, výsledky 

z realizovaných investičních projektů. Dále sledovala výsledky jednání 

specializovaných komisí, které vedení společnosti řídí.  
  

Dozorčí rada, její členové, individuálně i na svých zasedáních, v úzké součinnosti 

s vedením společnosti, prováděla vlastní kontrolní činnost, při které namátkově 

prověřovala vybrané účetní zápisy roku 2014.  

V této souvislosti dozorčí rada konstatuje: 

 účetní zápisy společnosti jsou vedeny řádně a v souladu s  českými účetními 

předpisy,  

 veškeré činnosti společnosti se uskutečňují v souladu s platnými zákony 

a legislativními předpisy, 

 činnosti společnosti jsou v souladu se stanovami společnosti a rovněž v souladu 

s pokyny RJA s působností řádné valné hromady. 
 

Dozorčí rada přezkoumala předloženou řádnou účetní uzávěrku společnosti GALA a.s., 

sestavenou k rozvahovému dni 31. prosinci 2014, Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

společnosti od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a také Přílohu k účetní uzávěrce za rok 2014 

a konstatuje, že neshledala žádné nedostatky. Svůj závěr dozorčí rada opírá o poznatky, 

zjištěné vlastní kontrolní činností a rovněž o výrok auditora ze dne 8. dubna 2015, který 

po ověření hospodaření společnosti a řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014 neshledal žádné 

závady, které by uzavření hospodářského výsledku za rok 2014 bránily.  
 

Dozorčí rada konstatuje, že bere Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky 

k 31. 12. 2014 na vědomí. 
 

Dozorčí rada přezkoumala koncept Výroční zprávy společnosti GALA a.s. za rok 2014 

a konstatuje, že k obsahu ani úplnosti Výroční zprávy nemá žádné výhrady. 
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Dozorčí rada společnosti GALA a.s. rovněž přezkoumala návrh představenstva 

společnosti na rozdělení zisku za rok 2014, který představenstvo předkládá jednání RJA 

s působností řádné valné hromady.  

Společnost Gala a.s. dosáhla za rok 2014 čistého zisku po zdanění 2.339.636,60 Kč.  

Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit dosažený čistý zisk za rok 2014 následovně: 

 zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 5%                             116.982,- Kč  

 převod do nerozděleného zisku společnosti z minulých let         2.222.654,60 Kč                                            

 

Dozorčí rada nemá k předloženému návrhu připomínky a doporučuje, aby byl jednáním 

RJA s působností řádné valné hromady schválen.  
 

Dozorčí rada dále přezkoumala předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými 

osobami, sestavenou ovládanou osobou – statutárním orgánem společnosti GALA a.s. – 

a konstatuje, že neshledala nedostatky v této zprávě a její úplnosti.  
 

Dozorčí rada vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.   
 

Dozorčí rada společnosti GALA a.s., po zvážení všech skutečností, doporučuje jednání 

RJA s působností řádné valné hromady společnosti, aby schválila: 

 Řádnou účetní závěrku společnosti GALA a.s. k 31.12.2014. 

 Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti GALA a.s. za rok 2014. 

 Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.  
 
 
 
V Prostějově  21.4.2015  
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

 

Zpráva o účetní závěrce 

 

Na základě provedeného auditu jsme dne  8. dubna 2015 vydali k účetní závěrce, která je součástí této 

výroční zprávy, zprávu následujícího znění: 

 

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti GALA a.s., která se skládá z rozvahy 

k 31.12.2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2014, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok 

končící 31.12.2014 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2014 a přílohy této účetní závěrky, 

která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o 

společnosti GALA a.s.  jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. 

 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 
 

Statutární orgán společnosti GALA a.s.  je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a 

poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za 

nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 

způsobené podvodem nebo chybou. 

 
Odpovědnost auditora 
 

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli 

obvyklými postupy v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a 

souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme 

povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že 

účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.  

 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích 

zveřejněných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i 

vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené 

podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní 

pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné 

auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též 

zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených 

vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.  

 

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 

vyjádření našeho výroku. 

 
 
Výrok auditora 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti   GALA 

a.s.  k 31. prosinci 2014  a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 

končící 31.  prosince 2014 v souladu s českými účetními předpisy.“  
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Zpráva o výroční zprávě 

 

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti GALA a.s. k 31.12.2014 s účetní závěrkou, která je 

obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti 

GALA a.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní 

závěrkou.  

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 

doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl 

ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují 

skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) 

ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje 

přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti GALA a.s. k 31.12.2014 ve 

všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 

 
V Olomouci dne 22. dubna 2015 

 
 Auditor:  

 HZ Olomouc, spol. s r.o.    Ing. Petr Vanský  

 Husitská 157/4     Auditorské oprávnění č. 124  

 779 00  Olomouc         

 Auditorské oprávnění č. 63 
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ROZVAHA 

  

ke dni:

Označení řád. Minulé úč. období

Brutto Korekce Netto Netto
a b c 1 2 3 4

(ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 244 422 -108 793 135 629 131 531

A. 002

B. (ř. 04 + 13 + 23) 003 160 558 -108 566 51 992 47 550

B. I. (ř. 05 až 12) 004 3 237 -1 649 1 588 1 963

B. I.     1. 005

2. 006

3. 007 2 889 -1 342 1 547 1 957

4. 008 307 -307 6

5. 009

6. 010

7. 011 41 41

8. 012

B. II. (ř. 14 až 22) 013 157 321 -106 917 50 404 45 587

B. II.        1. 014 3 171 3 171 3 171

2. 015 108 592 -74 343 34 249 36 239

3. 016 40 120 -32 574 7 546 6 147

4. 017

5. 018

6. 019

7. 020 5 438 5 438 30

8. 021

9. 022

B. III. (ř. 24 až 30) 023

B. III.       1. 024

2. 025

3. 026

4. 027

5. 028

6. 029

7. 030

31.12.2014

Dlouhodobý majetek

Minimální závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce 

č. 500/2002 Sb.

GALA a.s.

ROZVAHA

v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky::

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání,  

liší-li se od bydliště::

(v celých tisících Kč)

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

AKTIVA CELKEM

Západní 1/75, Prostějov -

Krasice, 797  32

Pohledávky za upsaný základní kapitál

IČ

49969820

Běžné účetní obdobíAKTIVA

Goodw ill

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Jiný dlouhodobý f inanční majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný  majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

Dlouhodobý hmotný majetek

Softw are

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Ocenitelná práva

Pozemky

Stavby

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Pořizovaný dlouhodobý f inanční majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý f inanční majetek

Dlouhodobý f inanční majetek

Podíly - ovládaná osoba
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Označení řád.
Minulé úč. období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

C. (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 82 738 -227 82 511 82 857

C. I. (ř. 33 až 38) 032 48 138 48 138 40 243

C. I.     1. 033 25 524 25 524 24 343

2. 034 2 430 2 430 2 777

3. 035 17 370 17 370 11 195

4. 036

5. 037 2 814 2 814 1 928

6. 038

C. II. (ř. 40 až 47) 039

C. II.    1. 040

2. 041

3. 042

4. 043

5. 044

6. 045

7. 046

8. 047

C. III. (ř. 49 až 57) 048 28 909 -227 28 682 38 734

C. III.   1. 049 22 197 -227 21 970 31 489

2. 050

3. 051

4. 052

5. 053

6. 054 2 588 2 588 3 487

7. 055 3 816 3 816 3 707

8. 056 114 114

9. 057 194 194 51

C. VI. (ř. 59 až 62) 058 5 691 5 691 3 880

C. IV.   1. 059 244 244 178

2. 060 5 447 5 447 3 702

3. 061

4. 062

D. I. (ř. 64 až 66) 063 1 126 1 126 1 124

D. I.     1. 064 1 126 1 126 1 124

2. 065

3. 066

Běžné účetní období
AKTIVA

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

Peníze

Účty v bankách

Krátkodobé cenné papíry a podíly

Pořizovaný krátkodobý f inanční majetek

Krátkodobý f inanční majetek  

Stát - daňové pohledávky

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky za společníky

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky za společníky

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Zásoby

Oběžná aktiva

Náklady příštích období

Komplexní náklady příštích období

Příjmy příštích období

Časové rozlišení

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Odložená daňová pohledávka

Dlouhodobé pohledávky

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary

Výrobky

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Zboží

Poskytnuté zálohy na zásoby
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Označení

a

řád.

c

Stav v běžném účet. Období

5

Stav v minulém účet. Období

6

(ř. 68 + 89 + 122) = ř. 001 067 135 629 131 531

A. (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 + 88) 068 49 590 42 107

A. I.    (ř. 70 až 72) 069 47 990 47 990

A. I.    1. 070 47 990 47 990

2. 071

3. 072

A. II. (ř. 74 až 79) 073 -3 574 -8 717

A. II.   1. 074

2. 075

3. 076 -3 574 -8 717

4. 077

5. 078

6. 079

A. III. (ř. 81 až 82) 080 576 536

A. III.      1. 081 480 440

2. 082 96 96

A. IV. (ř. 84 až 86) 083 2 258 1 502

A. IV.     1. 084 2 258 1 502

2. 085

3. 086

A. V.      1. 087 2 340 796

2. 088

B. (ř. 89 + 94 + 106 + 118) 089 84 521 87 033

B. I. (ř. 91 až 94) 090 4 912 8 606

B. I.        1. 091

2. 092

3. 093

4. 094 4 912 8 606

B. II. (ř. 96 až 105) 095 3 031 7 651

B. II.       1. 096

2. 097 294

3. 098

4. 099

5. 100

6. 101

7. 102

8. 103

9. 104 3 031 7 357

10. 105

PASIVA CELKEM

Fondy ze zisku

Kapitálové fondy

Základní kapitál

Jiný výsledek hospodaření minulých let

PASIVA

b

Závazky z obchodních vztahů

Nerozdělený zisk minulých let

Neuhrazená ztráta minulých let

Ážio

Ostatní kapitálové fondy

Vlastní kapitál 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 

korporací

Rozdíly z přeměn obchodních korporací

Základní kapitál

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

Změny základního kapitálu

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

Rezervní fond

Statutární a ostatní fondy

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)

Rezerva na důchody a podobné závazky

Rezervy

Cizí zdroje

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na daň z příjmů

Ostatní rezervy

Jiné závazky

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Dlouhodobé směnky k úhradě

Dohadné účty pasivní

Dlouhodobé závazky

Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům

Dlouhodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Odložený daňový závazek
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Označení řád. Stav v běžném účet. Období Stav v minulém účet. Období

a c 5 6

B. III. (ř. 107 až 117) 106 32 222 37 054

B. III.      1. 107 18 254 21 970

2. 108 294 402

3. 109

4. 110

5. 111 4 681 4 260

6. 112 2 363 1 915

7. 113 574 541

8. 114 1 639 1 690

9. 115

10. 116 366 287

11. 117 4 051 5 989

B. IV. (ř. 119 až 121) 118 44 356 33 722

B. IV.     1. 119 4 500 732

2. 120 38 932 32 066

3. 121 924 924

C. I. (ř. 123 až 124) 122 1 518 2 391

C. I.        1. 123 1 517 2 386

2. 124 1 5

Ověřeno auditorem:

Sestavil (jméno a podpis):

Vydané dluhopisy

Dohadné účty pasívní

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládana nebo ovládající osoba

Ing. Otakar Kukla

779 00  Olomouc

Krátkodobé přijaté zálohy

Bankovní úvěry a výpomoci

Krátkodobé bankovní úvěry

Bankovní úvěry dlouhodobé

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Stát - daňové závazky a dotace

Husitská 157/4

Výnosy příštích období

Časové rozlišení

Krátkodobé finanční výpomoci

Výdaje příštích období

Jiné závazky

Závazky k zaměstnancům

PASIVA

b

Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům

Krátkodobé závazky

Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne:

HZ Olomouc, spol. s r. o.

Auditorské oprávnění č. 63

Ing. Ivana Valentová
výroba sportovních potřeb, brašnářského, 

sedlářského a textilního zboží

akciová společnost

31.3.2015

Předmět podnikání:

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový 

záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

(v celých tisících Kč)
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo 

podnikání, liší-li se od bydliště:

Číslo

Označení řádku sledovaném minulém

a c 1 2

I. 01 17 576 10 211

A. 02 13 204 6 767

+ (ř.01 až 02) 03 4 372 3 444

II. (ř. 05 + 06 + 07) 04 250 671 220 737

        II.     1. 05 244 750 221 845

2. 06 5 828 -1 251

3. 07 93 143

B. (ř. 09 + 10) 08 148 196 135 646

B.           1. 09 119 788 110 623

              2. 10 28 408 25 023

+ (ř. 03 + 04 - 08) 11 106 847 88 535

C. (ř. 13 až 16) 12 80 948 74 021

C.           1. 13 52 983 51 886

              2. 14 7 074 3 260

              3. 15 19 896 17 928

              4. 16 995 947

D. 17 2 268 1 999

E. 18 6 856 6 514

III. 19 2 008 897

        III.    1. 20 4 72

2. 21 2 004 825

F. 22 1 774 744

F.            1. 23 1

2. 24 1 774 743

G. 25 389 -6 183

IV. 26 1 247 469

H. 27 12 061 854

V. 28

I. 29

                                                                                                                       [ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)]
5 80630

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 

Minimální závazný výčet informací 

uvedený ve vyhlášce č. 500/2002 Sb.

11 952

Ostatní provozní výnosy

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

Skutečnost v účetním období

*

GALA a.s.

Západní 1/75, Prostějov -

Krasice, 797  3249969820

b

IČ

TEXT

Ostatní provozní náklady

Převod provozních výnosů

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

Mzdové náklady

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Převod provozních nálkadů

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Odměny členům orgánů obchodní korporace

Prodaný materiál

Obchodní marže                                                       

Období od 01.01.2014 do 31.12.2014

Provozní výsledek hospodaření

Výkony                                                            

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Tržby za prodej zboží

Náklady vynaložené na prodané zboží

Přidaná hodnota                                              

Osobní náklady

Výkonová spotřeba                                                  

Sociální náklady

Daně a poplatky



 

Výroční zpráva za rok 2014 společnosti GALA a.s. 
Strana 19 

 

 

 

Číslo

Označení řádku sledovaném minulém

a c 1 2

VI. 31

J. 32

VII. (ř. 34 + 35 + 36) 33

       VII.   1. 34

2. 35

3. 36

VIII. 37

K. 38

IX. 39

L. 40 7 211

M. 41 -4 082 7 656

X. 42 2 1

N. 43 1 120 1 157

XI. 44 1 105 7 935

O. 45 7 535 2 734

XII. 46

P. 47

[ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)]

Q. (ř. 50 + 51) 49 334

Q.           1. 50 334

               2. 51

** (ř. 30 + 48 - 49) 52 2 340 796

XIII. 53

R. 54

S. (ř. 56 + 57) 55

S.            1. 56

               2. 57

* (ř. 53 - 54 - 55) 58

T. 59

*** (ř. 52 + 58 - 59) 60 2 340 796

(ř. 30 + 48 + 53 - 54)

Ing. Otakar Kukla

1 130

b

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Daň z příjmů z mimořádné činnosti                      

2 340

Výnosové úroky

Skutečnost v účetním období

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem

TEXT

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový 

záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

-3 466 -10 822

Převod finančních výnosů

Mimořádný výsledek hospodaření                      

Změna stavu rezerv a opravných položek ve f inanční oblasti

Sestaveno dne:

* 48

**** 61

-splatná

-odložená

Mimořádné výnosy

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)      

Sestavil (jméno a podpis):Právní forma účetní jednotky:

31.3.2015

akciová společnost výroba sportovních potřeb, brašnářského, sedlářského 

a textilního zboží Ing. Ivana Valentová

Předmět podnikání:

Výnosy z dlohodobého finančního majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Prodané cenné papíry a podíly

Výsledek hospodaření za běžnou činnost          

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

Nákladové úroky

Ostatní f inanční náklady

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Náklady z f inančního majetku

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Převod f inančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmů za běžnou činnost                             

Ostatní f inanční výnosy

Mimořádné náklady

-splatná

-odložená
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1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1 Základní charakteristika společnosti 

Rozhodnutím č. 1149/1993 Ministra průmyslu a obchodu ze dne 9. 12. 1993 byl majetek 

státního podniku převeden na Fond národního majetku. Pověřením 

č.j. 03151/21194/Ra/93 ze dne 9. 12. 1993 byl vydán pokyn k sepsání zápisu o předání 

a převzetí majetku včetně závazků ve smyslu pokynů MF ČR č. 281/2020/93 vzniklé 

akciové společnosti GALA a.s. 

 

Právní řád:  České republiky 

Právní předpis: Zákon č. 104/1990 Sb. o akciových společnostech   

Právní forma:  akciová společnost   

 

Společnost vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně dne 

1. 1. 1994, kde je vedena pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1226. 

Společnost má základní kapitál ve výši 47 990 250 Kč. 

 

Předmětem činnosti společnosti je:  

 výroba sportovních potřeb, 

 výroba brašnářských, sedlářských a podobných doplňků, 

 nespecializovaný velkoobchod, 

 ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách, 

 ostatní ubytování, 

 správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory,  

 výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků, 

 výroba zámků a kování. 

 

Společnost podniká ve vlastním výrobním závodu v Prostějově a odloučeném pracovišti 

v Rýmařově a od října 2014 obnovila činnost v další pobočce v Rýmařově – Janovicích.   

Při zpracování roční účetní závěrky vycházelo vedení společnosti z předpokladu 

kontinuálního pokračování hlavních činností společnosti v obdobném sortimentu výroby. 

1.2 Osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti  

Stejně jako v roce 2013, je i v letošním roce Gala a.s. zcela vlastněna společností REGA 

Přerov a.s. 
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1.3 Organizační struktura společnosti 

V roce 2014 nedošlo k žádným podstatným změnám v organizaci řízení společnosti. 

Společnost řídí předseda představenstva/generální ředitel, zastupovaný členem 

představenstva/ekonomickým ředitelem. Dalším článkem řízení je deset odborů (Prodej, 

Prodej ČR a SR, Nákup, Speciální projekty, Kvalita, Modelárna, Technická příprava 

výroby a Výroba I, II, III), v jejichž čele stojí jednotliví manažeři. Přímo pod generálního 

ředitele je začleněn Sekretariát, Marketink a Představitel vedení pro jakost, pod 

ekonomického ředitele je začleněn Ekonomický úsek (účetnictví a finance), 

Personalistika, Informační technika, Správa majetku a Strojní výroba.      

1.4 Představenstvo a dozorčí rada 

K rozvahovému dni sestávalo představenstvo a dozorčí rada z těchto členů: 

 Orgán společnosti  Funkce  Jméno 

 Představenstvo  Předseda  Mgr. Michal Preininger 

  Člen  Ing. Otakar Kukla 

  Člen  Ing. Lenka Machová 

 Dozorčí rada  Předseda  Eleonora Janoutová 

  Člen  Ing. Pavel Ogoun 

  Člen  Vlastimila Bezděková 
 

1.5 Účetní jednotky, ve kterých má společnost více než 20% podíl na základním 

kapitálu   

GALA a.s. nemá v žádné společnosti podíl na základním kapitálu. 

Společnost neuzavřela žádné dohody se společníky, které zakládají rozhodovací práva 

v jiném poměru, než je podíl na základním kapitálu. 

Společnost neuzavřela také žádnou ovládací smlouvu ani smlouvu o převodu zisku. 

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné účetní jednotce. 

1.6 Zahraniční provozovna 

Společnost nemá zahraniční provozovnu.  

1.7 Osobní náklady a zaměstnanci 

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za roky 2014 

a 2013 jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
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Rok 2014 

(Osobní náklady v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) 

 Počet Mzdové 

náklady 

Zdrav. pojištění a soc. 

zabezpečení 

Ostatní osob. 

náklady 

Osobní náklady 

celkem 

Zaměstnanci 257 49 376 16 494 941 66 811 

Vedení společnosti 11 3 607 1 227 54 4 888 

Celkem 

zaměstnanci 
268 52 983 17 721 995 71 699 

Členové statut. 

orgánů 
6 7 074 2 175 0 9 249 

Celkem  60 057 19 896 995 80 948 

Rok 2013 

(Osobní náklady v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) 

 

Počet Mzdové 

náklady 

Zdrav. pojištění a soc. 

zabezpečení 

Ostatní osob. 

náklady 

Osobní náklady 

celkem 

Zaměstnanci 250 45 937 14 796 894 61 627 

Vedení společnosti 11 5 949 2 023 53 8 025 

Celkem 

zaměstnanci 
261 51 886 16 819 947 69 652 

Členové statut. 

orgánů 
6 3 260 1 109 0 4 369 

Celkem  55 146 17 928 947 74 021 

 

Počet zaměstnanců v tabulce vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. 

Do vedení společnosti náleží předseda představenstva/generální ředitel, člen 

představenstva/ekonomický ředitel a manažeři odborů. Mzdové náklady předsedy 

představenstva/generálního ředitele a člena představenstva/ekonomického ředitele 

do osobních nákladů vedení společnosti spadají pouze do června 2014, poté došlo 

ke změně jejich smluv a jsou zcela odměňováni v kategorii odměn členů statutárních 

orgánů.  

V ostatních osobních nákladech jsou zahrnuty příspěvky na stravování a životní pojištění 

vedení společnosti. Meziroční nárůst mzdových nákladů je zapříčiněn zvýšením počtu 

zaměstnanců a navýšením mzdových tarifů. Zároveň společnost v roce 2014 na základě 

rozhodnutí představenstva vyplatila mimořádné odměny za výborné hospodářské 

výsledky. 

Členům představenstva byly za rok 2014 vyplaceny odměny 7 074 tis. Kč, v roce 2013 

tyto odměny činily 3 260 tis. Kč. Navýšení odměn statutárních orgánů souvisí nejen 

s výše uvedenou změnou odměňování předsedy představenstva/generálního ředitele 

a člena představenstva/ekonomického ředitele, ale také s výplatou mimořádných odměn 

za výborné hospodářské výsledky všem členům představenstva. 

Členům vedení společnosti ani členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly v roce 

2014 poskytnuty žádné půjčky a úvěry. Jiná plnění, a to ani v nepeněžní formě, nebyla 

členům vedení společnosti, členům představenstva ani dozorčí rady poskytnuta. 
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2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 
 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se Zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 

v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele.  

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 

historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti 

a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

2.1 Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek a rezerv 

2.1.1  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Třídění a vykazování dlouhodobého majetku v účetnictví: 

 Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než  

40 tis. Kč v jednotlivém případě a jeho provozně technické funkce jsou delší jako 

jeden rok.  

 Pozemky a stavby jsou dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši 

ocenění a dobu použitelnosti.  

 Drobným dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je 

vyšší než 20 tis. Kč a nižší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě.   

 Majetek v pořizovací ceně nižší než 20 tis. Kč může být zařazen do drobného 

dlouhodobého majetku na základě rozhodnutí vedení společnosti.  

 Ostatní majetek s pořizovací cenou nižší, než 20 tis. Kč a dobou použitelnosti 

delší než jeden rok je účtován do spotřeby a veden v operativní evidenci. 

 Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší 

než 60 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění 

je vyšší než 20 tis. Kč a nižší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. 

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. 

Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením 

a instalováním související. Společnost nezahrnuje do pořizovací ceny úroky z úvěrů 

na pořízení dlouhodobého majetku. Pořizovací cena dlouhodobého majetku se snižuje 

o dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku.  

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 

zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku 

vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud 

vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. 
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Reprodukční cena se stanoví podle ceny obdobného majetku vedeného v účetnictví nebo 

odhadem znalce; reprodukční pořizovací cenou se oceňuje: 

 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním,  

 dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční 

pořizovací cena nižší než vlastní náklady, 

 dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi 

najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek),  

 dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem 

na příslušný účet oprávek),  

 a vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.  

Technické zhodnocení zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. V oprávněných 

případech účtuje společnost jako technické zhodnocení i výdaje nepřesahující stanovené 

částky, které na základě svého rozhodnutí neuplatnila jako výdaj dle § 24 ZDP. 

2.1.2  Odpisy dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou – viz následující tabulka. 

Kategorie majetku Odpisová 

skupina 

Doba odpisování 

(roky) 

% ročního 

odpisu 

Budovy a stavby 4 – 6 20 – 50 1,02 – 5,15 

Stroje a zařízení 2 – 3 5 – 10 5,5 – 22,25 

Software 1 3  20 – 40 

Ostatní nehmotný majetek 2 5 11 – 22,25 

Drobný majetek  2  

Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti 

dlouhodobého majetku. Drobný majetek je odepisován po dobu 24 měsíců. Odpisy jsou 

účtovány měsíčně a odepisování je zahájeno v následujícím měsíci po měsíci zařazení 

majetku do používání.  

Pro účely výpočtu daňových odpisů je obecně použita lineární metoda.  

2.1.3 Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek a finanční deriváty 

K datu účetní závěrky se cenné papíry a majetkové účasti oceňují reálnou hodnotou. 

Majetkové účasti se oceňují ekvivalencí, dlužné cenné papíry držené do splatnosti se 

oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady. 

Realizovatelné cenné papíry a podíly se oceňují tržní hodnotou. Pokud není tržní hodnota 

k dispozici, použije se ocenění podle posudku znalce, kvalifikovaného odhadu nebo 

pořizovací ceny. Součástí ocenění reálnou hodnotou je u cenných papírů a podílů 

znějících na cizí měnu i zjištěný kursový rozdíl. 

Uzavřené zajišťovací deriváty (forwardy) na období 2015, sloužící k zajištění budoucích 

peněžních toků, se účtují formou zajišťovacího účetnictví. Na základě ocenění financující 

bankou je jejich hodnota k datu účetní závěrky vykazována jako zvýšení nebo snížení 

vlastního kapitálu. 
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2.1.4 Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, tj. cenou pořízení 

a souvisejícími vedlejšími náklady spojenými s pořízením zásob (např. dopravné, clo, 

pojistné).  

Při účtování úbytku nakupovaných zásob je použita metoda FIFO.  

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé 

náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost i část nepřímých nákladů (výrobní 

režie), která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. Vlastními náklady jsou náklady 

stanovené podle plánových kalkulací, které zahrnují přímý materiál, polotovary, přímé 

mzdy, kooperace, ostatní přímé náklady a podíl výrobní režie. 

2.1.5 Opravné položky 

Výše opravných položek k pohledávkám odpovídá pravidlům pro tvorbu daňově 

uznatelných opravných položek dle Zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách. Společnost 

eviduje daňovou opravnou položku ve výši 227 tis. Kč (výše 100 % pohledávky). 

Opravná položka ve výši 65 tis. Kč byla vytvořena v roce 2011 na firmu Jan Němeček. 

Tato pohledávka byla přihlášena v roce 2011 a insolvenčním správcem zcela uznána. 

V roce 2013 byla vytvořena daňová opravná položka na firmu Erhard ve výši 162 tis. Kč. 

Tato pohledávka byla přihlášena v roce 2013 a rovněž insolvenčním správcem uznána. 

V roce 2014 jsou tyto položky beze změny, insolvenční řízení s uvedenými subjekty stále 

probíhají. 

2.1.6 Rezervy 

Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je 

pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. 

Výše a odůvodněnost rezerv se posuzuje při inventarizaci. 

Společnost v roce 2014 rozpustila účetní rezervu na kursová rizika ve výši 4 082 tis. Kč, 

zbývající výše rezervy 3 574 tis. Kč eliminuje dopad hodnoty přecenění zajišťovacích 

instrumentů (forwardů) na rok 2015. Dále byla o 50 tis. Kč navýšena účetní rezerva 

na opravy hmotného majetku. Tato rezerva v celkové výši 1mil. Kč byla vytvořena 

z důvodu finančně náročných oprav infrastruktury v areálu společnosti (vozovky, 

kanalizace, elektro apod.), které budou provedeny v průběhu roku 2015 s ohledem 

na aktuální finanční situaci společnosti. 

2.2 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány denním kurzem 

vyhlašovaným Českou národní bankou. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se 

přepočítávají na českou měnu denním kurzem ke dni účetního případu. 

Pohledávky, závazky, úvěry, finanční výpomoci a krátkodobý finanční majetek v cizí 

měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou 

národní bankou k tomuto datu a zjištěné kursové rozdíly jsou proúčtovány do finančních 

nákladů a výnosů. 
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2.3 Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci 

Pořizovací cena majetku pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí 

najaté věci je vedena v podrozvaze společnosti. Postupy účtování tohoto pronájmu jsou 

rozdílné podle typu leasingové smlouvy a rovnoměrnosti sjednaných splátek. První 

zvýšená splátka je zaevidována na účtu nákladů příštích období a je účtována rovnoměrně 

po dobu pronájmu do nákladů. Záloha na budoucí splátky je evidována na účtu 

provozních záloh a je postupně zúčtovávána s jednotlivými splátkami. 

Při nerovnoměrných splátkách je celá hodnota splátek zaevidována na účtu nákladů 

příštích období souvztažně s účtem závazku k pronajímateli. Celá hodnota splátek je 

účtována rovnoměrně po dobu pronájmu do nákladů a platba splátek snižuje předpis 

závazku. Zůstatek aktuálně splatného (nikoli celého) závazku z finančního pronájmu 

s následnou koupí je vykázán v rozvaze. 

2.4 Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 

předcházejícímu účetnímu období 

V roce 2014 nedošlo k žádným změnám v této oblasti. 
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

3.1 Dlouhodobý majetek 

3.1.1  Dlouhodobý nehmotný majetek 

Pořizovací cena 

(údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31. 12. 

2012 

Přírůstky Úbytky Stav k 31. 12. 

2013 

Přírůstky Úbytky Stav k 31.12. 

2014 

Zřizovací výdaje        

Software 2 369 1 948  4 317 320 1 748 2 889 

Ocenitelná práva 307   307   307 

Ostatní DNM        

Nedokončený DNM 751 1 197 1 948  361 320 41 

Zálohy na DNM        

Celkem 3 427 3 145 1 948 4 624 681 2 068 3 237 

Oprávky 
(údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31. 12. 

2012 

Přírůstky Úbytky Stav k 31. 12. 

2013 

Přírůstky Úbytky Stav k 31.12. 

2014 

Zřizovací výdaje        

Software 2 306 54  2 360 730 1 748 1 342 

Ocenitelná práva 288 13  301 6  307 

Ostatní DNM        

Nedokončený DNM        

Zálohy na DNM        

Celkem 2 594 67  2 661 736 1748 1 649 

Zůstatková hodnota 
          (údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31. 12. 

2012 

Stav k 31. 12. 

2013 

Stav k 31.12. 

2014 

Zřizovací výdaje    

Software 63 1 957 1 547 

Ocenitelná práva 19 6  

Nedokončený DNM 751  41 

Celkem 833 1  963 1  588 

 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů, včetně majetku 

vyřazeného v roce 2014 činily 736 tis. Kč, v roce 2013 činily 67 tis. Kč. Společnost 

v roce 2014 vyřadila dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 1 748 tis. Kč (účetní 

software APERTUM byl nahrazen v roce 2013 účetním software VISION).  
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3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Pořizovací cena 

(údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31. 12. 

2012 

Přírůstky Úbytky Stav k 31. 12. 

2013 

Přírůstky Úbytky Stav k 31.12. 

2014 

Pozemky 3 146 25  3 171   3  171 

Stavby 101 453 5 934 79 107 308 1 284  108 592 

Samostatné movité 

věci 

36 416 1 434 998 36 852 4 245 977 40 120 

- Stroje a zařízení 32 595 1 228 852 32 971 4 212 723 36 460 

- Drobný hmotný 3 824 206 146 3 881 33 254 3 660 

Nedokončený DHM 455 8 565 8 990 30 10 980 5 572 5 438 

Zálohy na DHM        

Oceňovací rozdíl        

Celkem 141 470 15 958 10067 147 361 16 509 6 549 157 321 

Oprávky  
       (údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31. 12. 

2012 

Přírůstky Úbytky Stav k 31. 12. 

2013 

Přírůstky Úbytky Stav k 31.12. 

2014 

Pozemky        

Stavby 67 989 3 159 79 71 069 3 274  74 343 

Samostatné movité 

věci 

28 412 3 290 997 30 705 2 846 977 32 574 

 

- Stroje a zařízení 25 384 2 784 852 27 316 2 480 723 29 073 

- Drobný hmotný 3 028 506 145 3 389 366 254 3 501 

Nedokončený DHM        

Zálohy na DHM        

Oceňovací rozdíl        

Celkem 96 401 6 449 1 076 101 774 6 120 977 106 917 

Zůstatková hodnota 
             (údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31. 12. 

2012 

Stav k 31. 12. 

2013 

Stav k 31.12. 

2014 

Pozemky 3 146 3 171 3 171 

Stavby 33 464 36 239 34 249 

Samostatné movité 

věci 

8 004 6 147 7 546 

- Stroje a zařízení 7 209 5 655 7 387 

- Drobný hmotný 794 492 159 

Nedokončený DHM 455 30 5 438 

Zálohy na DHM    

Oceňovací rozdíl    

Celkem 45 069 45 587 50 404 
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Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů, včetně majetku 

vyřazeného, v roce 2014 činily 6 120 tis. Kč, oproti roku 2013, kdy činily 6 447 tis. Kč.   

Také v roce 2014 společnost uskutečnila investice ve výrazně vyšší hodnotě než 

realizované odpisy; celkové investice se pohybovaly na úrovni 11,3 mil. Kč. Hlavní 

investicí byla výměna topného systému v hlavní budově společnosti v Prostějově. 

Finanční náročnost této investice obnášela 5 215 tis. Kč, k datu 31. 12. 2014 byla ve fázi 

dokončování (účet pořízení DHM), do stavu majetku bude zařazena v prvních měsících 

roku 2015 na základě kolaudačního rozhodnutí. Na tuto investici společnost čerpala 

investiční úvěr ve výši 6 mil. Kč, zároveň na ni v rámci II. etapy projektu Energeticko-

tepelného zhodnocení výrobní budovy Gala a.s. byla přislíbena dotace z Ministerstva 

průmyslu a obchodu ve výši 709 tis. Kč. Tato dotace bude profinancována po ukončení 

II. etapy na základě předložení dokladů o realizaci v první polovině roku 2015.   

Významnou položku investic činí také nákup stroje v hodnotě 1,5 mil. Kč pro provoz 

v Prostějově i nákup vybavení pro provozovnu v Janovicích v rámci opětovného zahájení 

činnosti (5 strojů v celkové hodnotě 1 mil. Kč). Ostatní investice lze charakterizovat jako 

menší a nutné pro provoz. 

3.1.3 Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu 

Společnost nemá najatý žádný majetek formou leasingu.  

3.1.4  Dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem         

Stav k 31. 12. 2014 

          (údaje v tis. Kč) 

Popis 

majetku 

Účetní zůstatková 

hodnota 

Tržní 

hodnota 

Popis, rozsah a účel 

zástavního práva 

Hodnota zajištěného 

závazku - Limit 

Pozemky  3 074 4 059 Zajištění závazků RB – 

krátkodobý úvěr 

 

Nemovitosti 34 895 33 741 Zajištění závazků RB – 

investiční úvěr 

Celkem 37 969 37 800  48 432 

 

Stav k 31. 12. 2013 
          (údaje v tis. Kč) 

Popis 

majetku 

Účetní zůstatková 

hodnota 

Tržní 

hodnota 

Popis, rozsah a účel 

zástavního práva 

Hodnota zajištěného 

závazku - Limit 

Pozemky  3 074 4 059 Zajištění závazků RB – 

krátkodobý úvěr 

 

Nemovitosti 33 729 33 741 Zajištění závazků RB – 

investiční úvěr 

Celkem 36 803 37 800  34 488 

Společnost má zastaveny veškeré pozemky a stavby v areálu Západní 75, Prostějov dle 

odhadu ocenění tržní hodnoty – číslo odhadu 753/39/2011 ze dne 18. 5. 2011 – odhadce 

Ing. Josef Dvořák. 
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3.2 Dlouhodobý finanční majetek    

Společnost nemá dlouhodobý finanční majetek. 

3.2.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách    

Společnost nemá podíly v ovládaných a řízených osobách. 

3.2.2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

Společnost nemá podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem. 

3.3 Zásoby 

V roce 2014 došlo oproti roku 2013 k nárůstu stavu zásob výrobků, zboží i materiálu. 

Celkový stav zásob vzrostl oproti předchozímu roku o 7 895 tis. Kč.  

Nejvyšší položku zásob tvoří zásoby materiálu ve výši 25 524 tis. Kč (vzrostly 

o 1 181 tis. Kč). I přes výrazné navýšení výroby pro firmu STIHL (+ 30 %) a posílení 

kurzu USD se společnosti podařilo udržet zásoby materiálu na úrovni srovnatelné 

s rokem 2013.  

Rozhodující podíl na nárůstu stavu zásob však mělo zvýšení zásob výrobků 

(+ 6 175 tis. Kč) a zboží (+ 886 tis. Kč). Jediná položka zásob zaznamenala snížení, a to 

stav nedokončené výroby a polotovarů (o 347 tis. Kč). 

Výše uvedený výrazný posun ve výši zásob byl způsobem navýšením požadavků 

na výrobu a hlavně změnou v systému dodávek hlavnímu odběrateli, firmě STIHL. 

Dřívější dodávání výrobků prostřednictvím firmy J+J Kübler bylo nahrazeno přímými 

dodávkami pro společnost STIHL. Ze smlouvy s tímto odběratelem společnosti vyplývá 

povinnost držet pro firmu STIHL safety stocks; zároveň bylo nutné nahradit sklad, který 

v minulých obdobích držela firma J +J Kübler. 

K navýšení stavu zásob zboží došlo jako důsledek částečného nedostatku kapacit, část 

výroby byla převedena na jiné firmy, což se krátkodobě projevilo nárůstem zásob zboží.  

Ve všech skladových položkách však společnost eviduje pouze materiály, výrobky 

a zboží běžné a nutné pro udržení výroby. 

3.4 Pohledávky 

3.4.1  Dlouhodobé pohledávky  

Společnost neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky. 
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3.4.2 Krátkodobé pohledávky 

Pohledávky z obchodních vztahů 

(údaje v tis. Kč) 

Pohledávky z obchodních  vztahů Stav k 31. 12. 2013  Stav k 31. 12. 2014 

v Kč 7 679 2 327 

v EUR 23 445 19 867 

v USD 592 3 

v ostatních měnách   

Celkem brutto 31 716 22 197 

Opravné položky - 227 - 227 

Celkem netto 31 489 21 970 

 

Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů 

Rok 2014 

(údaje v tis. Kč) 

Kategorie Do 

splatnosti 

Po splatnosti Celkem 

0 – 90 

dní 

91 – 180 

dní 

181 – 360 

dní 

1 – 2 

roky 

2 roky a 

více 

v Kč 1 944 301 16   65  

v cizích měnách 18 466 1 242 0  100 62  

Celkem brutto 20 410 1 544 16 0 100 127 22 197 

Opravné položky     -100 -127 -227 

Celkem netto 20 410 1 544 16 0 0 0 21 970 

Rok 2013 

(údaje v tis. Kč) 

Kategorie 

pohledávky 

Do 

splatnosti 

Po splatnosti Celkem 

0 – 90 

dní 

91 – 180 

dní 

181 – 360 

dní 

1 – 2 

roky 

2 roky a 

více 

v Kč 7 163 445 6    7 679 

v cizích měnách 23 141 725 9    24 037 

Celkem brutto 30 304 1 170 15 100 62 65 31 716 

Opravné položky    -100 -62 -65 -227 

Celkem netto 30 304 1 170 15 0 0 0 31 489 

 

V oblasti pohledávek se společnosti podařilo snížit jejich stav o 1/3, z výše pohledávek 

na úrovni 31 489 tis. Kč na konci roku 2013 na stav 21 970 tis. Kč k 31. 12. 2014, a to při 

výrazném nárůstu tržeb. Je třeba konstatovat, že stav v roce 2013 byl výrazně ovlivněn 

tendrem pro firmu SCOTT ve výši 12 mil. Kč se splatností 10. 1. 2014. 

Běžná lhůta splatnosti pohledávek z obchodních vztahů činí 30 – 60 dní. U rizikových 

teritorií využívá společnost částečných nebo úplných předplateb, popř. kreditních limitů 

pro jednotlivé společnosti.   
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U problémových nebo nedobytných pohledávek byly vytvořeny opravné položky 

v celkové výši 227 tis. Kč. Tyto opravné položky jsou vytvořeny ve výši 100 % 

pohledávek za společnostmi Jan Němeček a Erhard, kde dosud probíhají insolvenční 

řízení. Ostatní pohledávky po splatnosti jsou většinou uhrazeny do 30 dní po splatnosti. 

Pohledávky za vybranými odběrateli ve výši 10 mil. Kč jsou dle smlouvy s bankou 

zastaveny k zajištění krátkodobého úvěru u RB a.s. 

 

Pohledávky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině 

Společnost, stejně jako v loňském roce, neeviduje žádnou pohledávku z obchodních 

vztahů k podnikům ve skupině. 

 

Pohledávky k podnikům ve skupině 

Společnost neeviduje žádnou pohledávku k podnikům ve skupině. 

3.5 Krátkodobý finanční majetek 

Peníze a účty v bankách 

Společnost evidovala k 31. 12. 2014 na účtech finanční prostředky v celkové výši 

5 691 tis. Kč. Podrobný přehled je zobrazen v následující tabulce.    

  

(údaje v tis. Kč) 

Banka měna Částka v měně Částka v tis. Kč 

Komerční banka CZK 519 519 

Raiffeisenbank CZK 269 269 

Raiffeisenbank EUR 149 4 118 

Raiffeisenbank USD 20 451 

Raiffeisenbank – projekt TAČR CZK 90 90 

Pokladna   244 

Celkem   5 691 

 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 

Společnost nemá krátkodobé cenné papíry a podíly. 
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3.6 Časové rozlišení aktiv 

Náklady příštích období 

(údaje v tis. Kč) 

Titul Stav k 31. 12. 2014  Stav k 31. 12. 2013 

Veletrhy 99 93 

Pojištění 91 67 

Certifikát ISO - 233 

Propagace 779 657 

Ostatní 156 74 

 1 125 1 124 

 

Komplexní náklady příštích období 

Náklady jsou účtovány do běžných provozních nákladů. Společnost v roce 2014 

neúčtovala na účet komplexních nákladů příštích období. 

3.7 Vlastní kapitál 

Přehled o změnách vlastního kapitálu byl zpracován a je samostatně přiložen. 

Základní kapitál společnosti tvoří akcie v listinné podobě ve jmenovité hodnotě: 

 8 ks  á 5 000 000 Kč 

 7 ks  á 1 000 000 Kč 

 1 ks  á    990 250 Kč 

3.8 Kapitálové fondy 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 

Společnost má uzavřeny devizové transakce se splatností v roce 2015. K datu účetní 

závěrky jsou sjednány obchody v celkové výši 1 000 000 EUR s nejdelší expirací 

do 2. 10. 2015, jejich reálná hodnota k datu účetní závěrky činí 

celkově  - 3 573 534,51 Kč. Změna reálné hodnoty derivátů, oproti stavu k 31. 12. 2013, 

ve výši - 418 823,51 Kč byla proúčtována na účet 414. 

3.9 Rezervy 

Vzhledem k výraznému oslabení kurzu CZK/EUR došlo v roce 2013 k částečnému 

znehodnocení zajišťovacích derivátů, které společnost uzavřela v předchozích letech. 

Z důvodu opatrnosti společnost vytvořila účetní rezervu v celkové výši 7 656 tis. Kč. 

Tato rezerva v roce 2014 splnila svůj účel, její část byla rozpuštěna a částečně pokryla 

ztrátu ze zajištění. V rezervách byla ponechána částka 3 574 tis. Kč pro krytí 

předpokládaných ztrát z tohoto zajištění v roce 2015. Tato rezerva byla proúčtována 

ve finanční oblasti.   
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Zároveň společnost rozpustila rezervu na opravy z roku 2013 ve výši 950 tis. Kč 

a vytvořila účetní rezervu na opravy DHM ve výši 1 mil. Kč Tato rezerva umožní 

v případě dobrých výsledků roku 2015 realizovat nákladnou opravu infrastruktury 

v areálu společnosti. 

V roce 2014 byla vytvořena také rezerva na pokrytí předpokládaných nákladů z titulu 

srážkové daně z poplatků za licence do zahraničí. V této oblasti společnost dodatečně 

zdaňuje platby za roky 2013 a 2014, počítá také s penalizací od Finančního úřadu. Výše 

rezervy, jejíž předpokládaný termín čerpání je průběh roku 2015, činí 338 tis. Kč. 

 

       (údaje v tis. Kč) 

 Rezervy na 

opravu DHM 

Účetní rezervy na 

opravu DHM 

Rezerva na 

srážkovou daň 

Rezerva na 

kurzová rizika 

Rezervy 

celkem 

Zůstatek  31. 12. 

2012 

     7 211 7 211 

Tvorba rezerv 950   7 656  

Čerpání rezerv    7 211  

Zůstatek  31. 12. 

2013 

950   7 656 8 606 

Tvorba rezerv  1 000 338   

Čerpání rezerv -950   4 082  

Zůstatek  31. 12. 

2014 

0 1 000 338 3 574 4 912 



 

Výroční zpráva za rok 2014 společnosti GALA a.s. 
Strana 37 

 

3.10 Závazky 

3.10.1 Dlouhodobé závazky  

Dlouhodobé závazky 
 (údaje v tis. Kč) 

Banka Stav k 31. 12. 2013 Z toho nad 5 let Stav k 31. 12. 2014 Z toho nad 5 let 

Z obchodních vztahů 512  265  

K podnikům ve skupině 294    

Ke společníkům     

Ostatní dlouhodobé závazky 6 845  2 766  

Odložený daňový závazek     

Celkem 7 651  3 031  

Do dlouhodobých závazků z obchodních vztahů jsou proúčtovány závazky vzniklé 

z nákupu osobního vozidla AUDI (konečná splatnost v září 2016) a nákupu osobního 

automobilu Škoda Octavia (nakoupeno v roce 2014, konečná splatnost v květnu 2019). 

Ostatní dlouhodobé závazky tvoří zůstatek půjčky od fyzické osoby prof. Janouta 

v původní výši 6 mil. Kč. Půjčka je po celou dobu splácení úročena pevnou úrokovou 

sazbou 3,5 % p. a. s konečnou splatností v prosinci 2018. Dlouhodobá složka tohoto 

závazku je k 31. 12. 2014 ve výši 2 766 Kč.   

 

Odložená daň  

Odložená daň je vypočtena rozvahovým způsobem ze všech dočasných rozdílů mezi 

účetním a daňovým základem rozvahových položek. Mezi hlavní položky patří účetní 

rezervy a dále rozdíly mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou dlouhodobého 

majetku. Pro propočet byla použita daňová sazba ve výši 19 % platná pro rok 2015.  

 

(údaje v tis. Kč) 

Základ odložené daně Stav k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2014 

Rozdíly v účetní a daňové zůstatkové hodnotě  2 494 2 665 

Účetní opravná položka k pohledávkám   

Účetní opravná položka k zásobám   

Účetní rezervy -8 606 -4 912 

Kumulovaná daňová ztráta   

Jiné rozdíly   

Celkem -6 112 - 2 247 

Sazba daně z příjmu 19 % 19 % 

Odložená daňová pohledávka 1 161 427 

Při výpočtu zahrnujícím tyto položky vzniká odložená daňová pohledávka ve výši 

427 tis. Kč. Společnost uplatnila při sestavování účetní závěrky princip opatrnosti 

a o odložené daňové pohledávce neúčtuje.  
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3.10.2 Krátkodobé závazky  

Závazky z obchodních vztahů 
(údaje v tis. Kč) 

Závazky  z obchodních  vztahů Stav k 31. 12. 2013  Stav k 31. 12. 2014 

v Kč 8 799 10 063 

v EUR 12 442 6 960 

v USD 687 417 

v ostatních měnách 42 814 

Celkem  21 970 18 254 

 

 

Věková struktura závazků z obchodních vztahů 

Rok 2014 

(údaje v tis. Kč) 

Kategorie Do 

splatnosti 

Po splatnosti Celkem 

0 – 90 

dní 

91 – 180 

dní 

181 – 360 

dní 

1 – 2 

roky 

2 roky a 

více 

v Kč 9 736 327     10 063 

v cizích měnách 8 191      8 191 

Celkem  17 927 327 0 0 0 0 18 254 

Rok 2013  

(údaje v tis. Kč) 

Kategorie 

pohledávky 

Do 

splatnosti 

Po splatnosti Celkem 

0 – 90 

dní 

91 – 180 

dní 

181 – 360 

dní 

1 – 2 

roky 

2 roky a 

více 

v Kč 6 158 2 641     8 799 

v cizích měnách 13 143 28     12 050 

Celkem  19 301 2 669 0 0 0 0 21 970 

 

 

Závazky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině 
(údaje v tis. Kč) 

Podnik Stav k 31. 12. 2014 Po splatnosti Stav k 31. 12. 2013 Po splatnosti 

Rega Přerov a.s. 5    

Celkem     

Společnost má k 31. 12. 2014 závazky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině, a to 

k podniku Rega Přerov a.s. ve výši 5 254 Kč. 

 

Závazky k podnikům ve skupině 

Společnost eviduje závazek ke společnosti REGA Přerov a.s. z titulu půjčky, jejíž 

zůstatek k 31. 12. 2014 činí 294 tis. Kč. Půjčka je úročena pevnou úrokovou sazbou 

3,5 % p.a. a bude v srpnu 2015 zcela doplacena.   
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Závazky k zaměstnancům a státním institucím 
(údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31. 12. 2013 Po splatnosti Stav k 31. 12. 2014 Po splatnosti 

K zaměstnancům 4 260  4 681  

Ze sociálního zabezpečení 1 213  1 579  

Ze zdravotního pojištění 702  784  

Finanční úřad     

-daň z příjmů Po i FO 541  254  

-DPH     

-ostatní přímé daně 1  1  

Celkem 6 717  7 299  

Veškeré závazky, uvedené v tabulce jsou ve splatnosti. Společnost GALA a.s. nemá 

žádné závazky po splatnosti vůči zaměstnancům a státním institucím.  

 

3.10.3 Bankovní úvěry a výpomoci 

Krátkodobé bankovní úvěry  
 (údaje v tis. Kč) 

Banka/věřitel Průměrná 

sazba 2013 

Zůstatek 

k 31. 12. 

2013 

Průměrná 

sazba 2014 

Zůstatek 

k 31. 12. 

2014 

Způsob 

zajištění 

Krátkodobé bankovní úvěry  - Raiffeisen Bank a.s.: 

- Provozní úvěr 2,31 % 29 000 2,15 % 37 000 2)3)4)5)6) 

- Kontokorent 2,38 % 1 310 2,1 % 0 2)3)4)5)6) 

Krátkodobé bankovní úvěry celkem  30 310  37 000  

Část dlouhodobých úvěrů u RaiffeisenBank splatná v roce 2015 

- Investiční úvěr – rekonstrukce skladové 

haly 

3,31 % 1 756 3,25 % 732  

- Investiční úvěr – financování 

vytápěcího systému 

- - 2,75 % 1 200  

Celkem úvěry splatné v roce 2015  1 756  1 932  

Celkem krátkodobé úvěry  32 066  38 932  

 bianco směnka, 2) zástavní smlouvy k nemovitostem, 3) zástavní smlouvy k pohledávkám, 4) vinkulace pojist. 

plnění movitých věcí 5) zajišťovací převod práv k movitým věcem, 6) vinkulace pojist. plnění nemovitostí, 

7) ručitelský závazek 8) dohoda o podřízenosti 

V roce 2014 došlo k navýšení úvěrového rámce pro krátkodobé bankovní úvěry ve formě 

kontokorentu a revolvingového úvěru u Raiffeisenbank na částku 42 mil. Kč, 

k 31. 12. 2013 úvěrový rámec činil 32 mil. Kč.  

Investiční úvěr na rekonstrukci skladové haly bude v roce 2015 zcela doplacen. 
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Dlouhodobé bankovní úvěry  
(údaje v tis. Kč) 

Banka/věřitel Průměrná 

sazba 2013 

Zůstatek 

k 31. 12. 

2013 

Průměrná 

sazba 2014 

Zůstatek 

k 31. 12. 

2014 

Způsob 

zajištění 

Dlouhodobé bankovní úvěry – Raiffeisen bank a.s.: 

- Investiční úvěr – rekonstrukce skladové 

haly 

3,31 % 2 488 3,25 % 732 2) 

- Investiční úvěr – financování 

vytápěcího systému 

  2,75 % 5 700 1)2)4)8) 

Dlouhodobéé  bankovní úvěry celkem  2 488  6 432  

Z toho - část dlouhodobých úvěrů u RaiffeisenBank splatné v roce 2015 

- Investiční úvěr – rekonstrukce skladové 

haly 

3,31 % 1 756 3,25 % 732  

- Investiční úvěr – financování 

vytápěcího systému 

- - 2,75 % 1 200  

Celkem  dlouhodobé úvěry splatné 

v následujícím roce 

 1 756  1 932  

Celkem dlouhodobé úvěry splatné 

v dalších letech 

 732  4 500  

 bianco směnka, 2) zástavní smlouvy k nemovitostem, 3) zástavní smlouvy k pohledávkám, 4) vinkulace pojist. 

plnění movitých věcí 5) zajišťovací převod práv k movitým věcem, 6) vinkulace pojist. plnění nemovitostí, 

7) ručitelský závazek 8) dohoda o podřízenosti 

V roce 2014 společnost čerpala investiční úvěr ve výši 6 mil. Kč za účelem financování 

vytápěcího systému v hlavní budově v Prostějově. Z tohoto úvěru v roce 2014 již 

300 tis. Kč splatila. Kromě toho společnost řádně splácela také investiční úvěr načerpaný 

v roce 2011 na rekonstrukci skladové haly, který bude v průběhu roku 2015 zcela 

doplacen.  

 

3.10.4 Časové rozlišení pasiv 

Výdaje příštích období 

(údaje v tis. Kč) 

Výdaje příštích období Stav k 31. 12. 2013  Stav k 31. 12. 2014 

Úroky a poplatky, záruky k úvěrům 119 66 

Prémie a odměny 953 1 048 

Energie 675 25 

Ostatní 639 378 

Celkem  2 386 1 517 

Na účtu Výdaje příštích období jsou vyúčtovány náklady, které souvisí s běžným 

obdobím, ale výdaj dosud nebyl uskutečněn. Výrazný pokles energií spadajících do této 

kategorie nákladů vznikl jejich proúčtováním přímo do nákladů běžného roku 2014. 
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3.10.5 Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty  

Tržby z běžné činnosti podle druhů činnosti 

 (údaje v tis. Kč) 

 Tržby za rok 2013 Tržby za rok 2014 

Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem 

Sportovní potřeby 9 389 53 033 62 422 8 285 52 753 61 038 

Šité výrobky 491 149 529 150 020 3 678 167 994 171 672 

Prodej služeb 8 619 784 9 403 8 869 3 171 12 040 

Tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb celkem 
18 499 203 346 221 845 20 832 223 918 244 750 

Tržby za prodej zboží  5 757 4 454 10 211 6 099 11 477 17 576 

Tržby celkem 24 256 207 800 232 056 26 931 235 395 262 326 

 

Náklady na výzkum a vývoj 

Společnost má oddělení technického rozvoje, které se podílí spolu s externími 

výzkumnými pracovišti na vývoji nových výrobků. Celkové náklady na výzkum a vývoj 

v roce 2014 činily 2 050 tis. Kč, v roce 2013 činily 1 978 tis. Kč. 

 

Náklady na auditorské služby a daňové poradenství 

Celkové náklady na daňové poradenství a auditorské služby v roce 2014, stejně jako 

v roce 2013, činily 115 tis. Kč.   

 

Ostatní provozní náklady a výnosy 

V položce ostatní provozní výnosy jsou účtovány přijaté neinvestiční dotace poskytnuté 

Úřadem práce v Prostějově a Rýmařově na vyhrazení společensky účelného pracovního 

místa a dotace na vzdělávací aktivity zaměstnanců společnosti. Dále do položky ostatní 

provozní výnosy náleží podpora z Technologické agentury České republiky na projekt 

s názvem „Výzkum a vývoj užití nanomateriálů při výrobě míčů“ a podpora z Operačního 

programu podnikání a inovace z prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“ – Program 

marketing – Specializované výstavy a veletrhy. Zde jsou dále účtovány náhrady škody 

od pojišťovny a vratka DPH z EU.  

Významnou položku v Ostatních provozních nákladech ve výši 10 mil. Kč tvoří smluvní 

vyrovnání s firmou J+J Kübler, na jejímž základě společnost zahájila v dubnu roku 2014 

přímé dodávky společnosti STIHL (bez prostředníka fa J+J Kübler). Ostatní provozní 

náklady pak zahrnují hlavně náklady na pojištění.  
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Daň z příjmů 

(údaje v tis. Kč) 

Výpočet daně z příjmů k 31. 12. 2013  k 31. 12. 2014 

Základ daně z účetnictví 1 130 2 340 

Připočitatelné položky 9 779 1 344 

Odpočitatelné položky -7 646 - 4 574 

Základ daně před úpravami 3 263 -890 

Odpočet daňové ztráty   

Ostatní odečty -10   

Zaokrouhlený základ daně po úpravě 3 253 -890 

Sazba daně z příjmů 19 % 19 % 

Daň 618 0 

Slevy na dani -287  

Daň v rámci DPPO 2012 3  

Splatná daň  334  
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4. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

4.1 Závazky nevedené v účetnictví 

Společnost nemá závazky nevedené v účetnictví 

Bankovní záruky 

Společnost nemá bankovní záruky. 

Ručení třetím osobám 

Úvěry společnosti jsou jištěny zástavou majetku a oběžných aktiv (zásoby, 

pohledávky)  společným jištěním vybraných společností skupiny REGA. 

4.2 Transakce se společnostmi ve skupině 

Poskytnutá plnění 

Poskytnutá plnění celkem za dodávky výrobků a zboží ostatním členům skupiny v roce 

2014 byla realizována ve výši 32 tis. Kč.  

 

Přijatá plnění 

Přijatá plnění za rok 2014 celkem činila 1 031 tis. Kč. Od společnosti Rega Přerov a.s. 

společnost přijala plnění vyplývající ze smluv v celkové částce 1 029 tis. Kč. 

Od společnosti KD Servis byla přijata plnění ve výši 3 tis. Kč. 

4.3 Srovnatelnost údajů v účetní závěrce 

Z důvodu srovnatelnosti údajů v účetní závěrce byla položka v Rozvaze sestavené ke dni 

31. 12. 2013 – Pasiva, řádek B.II.1 přesunuta do řádku B.II.9. Stejně tak položka 

v Přehledu o změnách vlastního kapitálu byla přesunuta z řádku A.II.9 do řádku A.II.8. 

4.4 Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem, které by nebyly 

uvedeny v účetní závěrce za rok 2014.  
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5. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
 

Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) byl zpracován nepřímou metodou podle 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve formě výkazu, který je dále přiložen. Do peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů jsou zahrnuty jen peníze v hotovosti včetně cenin 

a peněz na cestě (účtová skupina 21 a 26) a peněžní prostředky na bankovních účtech 

(účtová skupina 22).  

 

 

V Prostějově 31. března 2015 

Sestavil: Ing. Ivana Valentová 

 

 

Podpis statutárního orgánu: 

 

Ing. Otakar Kukla, člen představenstva 
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

 

sledovaném minulém

P
3 880 8 931

Z 2 340 1 130

A 1 4 277 9 073

A 1.1 6 856 6 514

A 1.2 -3 693 1 474

A 1.3 -4 -71

A 1.4

A 1.5 1 118 1 156

A 1.6

A 2 1 593 -4 632

A 2.1
10 050 -12 705

A 2.2
-562 8 391

A 2.3 -7 895 -318

A 2.4

A 3 -1 120 -1 157

A 4 2 1

A 5 -334

A.6

A 7

A *** 7 092 4 081

B 1 -11 299 -8 163

B 1.1 -11 299 -8 163

B 1.2

B 2 4 72

B 2.1 4 72

B 2.2

B 3

B *** -11 295 -8 091

C 1 6 014 -1 041

C 2

C 2.1

C 2.2

C 2.3

C 2.4

C 2.5

C 2.6

C *** 6 014 -1 041

F 1 811 -5 051

R
5 691 3 880

S 5 691 3 880

X

Sestaveno dne: Sestavil (jméno a podpis):

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)

Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků

Stav peněž. prostředků ke konci úč. období dle výkazu CF

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení 

a dohadných účtů pasivních (+/-) 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)

Změna stavu zásob (-/+) 

Změna stavu krátkodobého finančního majetku (-/+)

Pořízení dlouhodobých cenných papírů a podílů včetně změny stavu záloh (-/+)

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a 

dohadných účtů aktivních (-/+)

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Příjmy z prodeje DHM a DNM (+)

Příjmy z prodeje dlouhodobých cenných papírů a podílů (+)

Upsání cenných papírů a podílů včetně emisního ážia a záloh (+) 

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně (-)

Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti po zdanění (+/-)

Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků z finanční činnosti např. 

úvěrů (+/-)

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

( CASH FLOW )

(v celých tisících Kč)

Úpravy o nepeněžní operace

Odpisy stálých aktiv (+), umoření oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwilu (+/-)

Změna stavu opravných položek a rezerv (+/-)

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky:

Skutečnost v účetním období

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)

Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)

Označení TEXT

Stav peněž. prostředků a ekvivalentů na začátku úč. období

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (+/-)

Západní 1/75, Prostějov -Krasice, 797  32

GALA a.s.

Období od 01.01.2014 do 31.12.2014

Peněžní dary, dotace a další vklady do vlastního kapitálu (+)

Půjčky a úvěry spřízněným osobám včetně splátek (-/+)

Ing. Ivana Valentová31.3.2015

Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

Rozdíl

Úhrada ztráty společníky (+)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Pořízení DHM a DNM včetně změny stavu záloh (-/+)

Skutečný stav peněžních prostředků ke konci úč. období

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

Vyplacené úroky (-) 

Přijaté úroky (+)

Přímé platby na vrub fondů (-)

Vyplacené dividendy a podíly ze zisku (-)

Čistý peněžní tok z finanční činnosti
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 
 

 

Oddíl I. 

 

Struktura vztahů 
 

1. Ovládaná osoba 

 

Společnost: GALA a.s. 

Sídlo: Krasice č.p. 1, Západní 75, 797 32 Prostějov 

IČ: 49969820  

Zastoupená: Mgr. Michalem Preiningerem, předsedou představenstva 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1226, dne 01. 01. 

1994. 

(dále jen ovládaná osoba) 

 

 

 

2. Ovládající osoby 

 

Společnost: REGA Přerov a.s. 

Sídlo: Dr. Skaláka 1459/7, 750 02 Přerov I – Město 

IČ: 00533858 

Zastoupená: Ing. Lenkou Machovou, předsedou představenstva 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 20, dne 03. 08. 

1990. 

(dále jen ovládající osoba A) 

 

 

 

3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou 

 

 

Společnost KD SERVIS a.s. 

Sídlo: Železničářů 885, 272 80 Kladno, Kročehlavy 

IČ: 27228916 

Zastoupená: Ing. Vladimírem Hráským, předsedou představenstva  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9856, dne 31. 03. 

2005. 

 

 

Společnost ČSAD MHD Kladno a.s. 

Sídlo: Železničářů 885, 272 80 Kladno, Kročehlavy 

IČ: 27229131 

Zastoupená: Ing. Vladimírem Hráským, předsedou představenstva  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9860, dne 31. 03. 

2005. 

 

 

 

Společnost ENG. Morava a.s. 

Sídlo: Dr. Skaláka 1459/7, 750 02 Přerov I – Město 

IČ: 25869906 

Zastoupená: Ing. Vladimírem Blažkem, předsedou představenstva  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2417, dne 12. 12. 

2000. 
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4. Způsob ovládání 

 

Ovládající osoba  vlastní 100 % akcií ovládané osoby.  

 

 

Oddíl II. 

 

Rozhodné období 
 

Tato zpráva je zpracována za účetní období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014. 

 

 

 

Oddíl III. 

 

Přehled jednání přesahujících 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby 
 

Taková jednání nebyla v rozhodném období na popud nebo v zájmu ovládajících osob učiněna. 

 

 

 

Oddíl IV. 

 

Přehled vzájemných smluv 
 

1. Smlouvy s ovládajícími a propojenými osobami uzavřené v rozhodném období 

 

V rozhodném období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanou a ovládající osobou, ani smlouvy 

s osobami propojenými. 

 

 

2. Existující platné smlouvy s ovládajícími a propojenými osobami: 

 V roce 2011 byla uzavřena mezi společností REGA Přerov a.s. a společností GALA a.s. smlouva o 

úvěru na částku 4.000.000,- Kč. Částka byla připsána na účet 02. 02. 2012 se splatností nejpozději 31. 

08. 2015 a je úročena sazbou 3,5 % p.a. Úhrada závazku spolu s úroky je prováděna v souladu se 

splátkovým kalendářem. Po provedení mimořádných splátek k 31. 12. 2014 činí zůstatek 294.000,- Kč, 

úroky zaúčtované do nákladů v roce 2014 činily 17.692,- Kč; z toho závazek z titulu úroků za poslední 

čtvrtletí roku 2014 je k 31. 12. 2014 ve výši 3.140,- Kč (v roce 2015 uhrazeno). 

 Dohoda o uzavírání leasingových smluv a úplatě za zajištění zvýhodněných podmínek leasingu ze dne 

01. 04. 2005 mezi společností REGA a.s. a společností GALA a.s. V roce 2014 nebyly v rámci této 

smlouvy uzavřeny leasingové smlouvy s VB Leasing CZ s.r.o. 

 Dohoda o úplatě za zajištění zvýhodněných podmínek hovorného poskytovaného mobilním operátorem 

ze dne 06. 09. 2006 a dodatkem č. 1 ze dne 30. 06. 2008 mezi společností REGA a s a společností 

GALA a.s. V rámci této smlouvy bylo v roce 2014 zaúčtováno do nákladů 54.548,- Kč.  

 Smlouva o rozúčtování nákladů souvisejících se zajištěním úvěrového rámce ze dne 01. 12. 2005 

uzavřená mezi společností REGA a.s. a společností GALA a.s. V roce 2014 byla k této smlouvě 

zaúčtována plnění ve výši 405.000,- Kč. K datu 31. 12. 2014 neuhrazeno z těchto nákladů 35.000,- Kč, 

neboť bylo účtováno o výdajích příštích období, o závazku účtováno až v únoru 2015 (uhrazeno v roce 

2015). 

 Smlouva o přeúčtování pojistného ze dne 31. 12. 2004 uzavřená mezi společností REGA a.s. a 

společností GALA a.s. V roce 2014 byla k této smlouvě přijata plnění ve výši 551.393,- Kč. K datu 31. 

12. 2014 činí závazek z titulu přeúčtování pojistného 2.114,- Kč (uhrazeno v roce 2015). 

 

Veškeré smlouvy a dohody uzavřené (platné) v rozhodném období byly realizovány v penězích za ceny 

obvyklé v běžných obchodních vztazích a ovládané osobě nevznikla z těchto smluv a dohod žádná újma. 
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3. Ostatní plnění mezi propojenými osobami 

 

Propojená 

osoba 

Uskutečněné plnění – Výnos v 

Kč 

Předmět plnění 

KD SERVIS a.s. 32.362,- Reklamní předměty 

 

Propojená 

osoba 

Přijaté plnění – Náklad v Kč Předmět plnění 

KD SERVIS a.s. 1.189,6 Pohonné hmoty 

KD SERVIS a.s. 1.485,- Přeúčtování poplatku za dálniční 

známku 

 

 

 

Oddíl V. 

 

Posouzení vzniku újmy ovládané osobě 
 

V rozhodném období nebyly mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo propojenými osobami 

provedeny žádné právní úkony a opatření, které by v rozhodném období způsobily ovládané osobě újmu. 

Všechna jednání učiněná ovládající osobou a uzavřené smlouvy nejsou pro ovládající osobu jednostranně 

nevýhodné a nevyplývají z nich pro ovládanou osobu žádná rizika. 

 

 

 

Oddíl VI. 

 

Závěr 
 

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti GALA a.s. dne 31. března 

2015 a byla předložena k přezkoumání dozorčí radě. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze 

zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k výroční zprávě přiložena jako její nedílná součást. 

 

 

 

V Prostějově 31. března 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Michal Preininger 

 Předseda představenstva 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ing. Otakar Kukla 

Člen představenstva 
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KONTAKTY 
 

GALA a.s. 

 

Mgr. Michal Preininger 

 

Tel.:  582 3143 12 

Fax:  582 330 800 

E-mail:  preininger@gala.cz 

 

 

Ing. Otakar Kukla 

 

Tel.:  582 314 414 

Fax:  582 330 800 

E-mail:  kukla@gala.cz 

 

 

Česká republika 

www.gala.cz 

http://www.xxxxxxxxx.cz/

