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1.  Úvodní slovo 
 
Vážení  akcionáři, 

dostává se Vám do  rukou  výroční  zpráva za rok  2021, který  byl pro Rp. GALENICA, a.s. 
(dále jen "Společnost") i přes pandemii Co-19 dalším úspěšným rokem a to jak z  obchodního 
hlediska,  tak i v dobré pověsti u klientů. 

Přes pokračující negativní tendence na tuzemském trhu, pro který je v posledních letech 
charakteristický odliv výnosů veřejných lékáren, přes přechodná dočasná omezení provozu vlivem 
pandemie  Co-19 a přes  snižování úhrad předepisovaných léčivých přípravků hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění  vzrostl čistý obrat Společnosti meziročně  o 9 % a čistý zisk o 12 %.  Hlavní vliv na to 
měl stabilní provoz čtyř lékáren. 

Velmi dobrých výsledků by nebylo možné dosáhnout   bez  kvalitních  a  motivovaných 
zaměstnanců, děkuji jim za spolupráci. 

Také rok 2022 určitě přinese nové výzvy se zvýšenou konkurencí e-shopů, kterým chceme čelit 
zavedením nového informačního systému s rezervací léků a dalšími vylepšeními pro zákazníky.  

 

2.   Ostatní skutečnosti 

Společnost, jakožto provozovatel nestátního zdravotnického zařízení, nakládá s nebezpečnými 
odpady. Nebezpečný odpad je svážen a likvidován na základě příslušných smluvních ujednání s 
dodavateli, kteří mají oprávnění s tímto druhem odpadu nakládat.  Odpad je tak svážen a likvidován 
plně v souladu se zákonnými normami. 

Společnost neměla žádné výdaje na výzkum a vývoj.  

Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí a nepořizovala vlastní  
akcie.  

V oblasti  pracovněprávních  vztahů  kladla  společnost  mimo  plnění  veškerých zákonných 
povinností důraz na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a jejich ochranu při pandemii Co-19.  

V oblasti propojenosti osob společnost nesestavuje Zprávu o vztazích, neboť žádný z akcionářů 
nedisponuje více než 40% podílu na Společnosti a ani osoby jednající ve shodě nedisponují více než 
40% hlasovacích práv na Společnosti. Společnost má obchodní vztahy s personálně propojeným 
osobami, plnění jsou poskytovány za ceny obvyklé a společnosti z tohoto titulu nevznikla žádná újma.  

 
3.  Významné události po rozvahovém dni 

 
Po rozvahovém dni nenastaly žádné události ani skutečnosti, které by byly významné pro naplnění 

účelu výroční zprávy či ovlivňující účetní závěrku Společnosti za rok 2021.  
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