z9ťárg př€dsíár€n-§rva
společr!§ti CLEAN'ITX a.s,, IČo 25302655, se §íd]em
O]o§oB.ká 2623126, 796 01 Pro§téjov. o podnikatelské činno§ť §polečn.§ti 3 §tair
j€jího tnajetk{ za ťok 2019 včetně íáírhu na rozdělerí zisku za účetníobdoií ód l. 1.
2019 do 3t. 12,2019

Piednavennvo jnfomlje va]nou hlonlad o nísIedUjících stUlečnosre.h:

l)

Piedslav.rstvo koú§tanije. ž€ iádná účeLní7áLěrk] 2!.ok 2019 pd]áv' včmi u poc(ilý oblíz
akúv a pa§i! společnosti, n]íkladů a výno§i a !ý§i.dl! ho§podaření ! solrladu sče§kimi
ú&lními Př€nPisy. Předsriv.nstvo jedloh]asně řádnoL lrčehi 7jyérk! §po]ečíoíliia lok 20 l 9

2)

ťonstllt]ic, ž! §po]ďno§r do§{il! Ýljč€lnín ób.:obí od l, ], 20]9 do 31, ]220j9 zisku Ýe višj 9,310,028._ l(č. přič,emž předstaÝen§lvo lavrhuje, ab). byl 1en!o zisk
loužit oa výplaí! diyjde Ll]] ve ví]li 5 000.000._ Kč ! na ÝýPlal! lutiélr re výši 58.000, Kč,

])

Piedstavelstvo sdó]uje vllné hrom.dě nížeuvedeDé údáje týtijícise Provozních zál€žj §!í

,

Př.dstavens§o

odby oděvů z úpletůa nké
Es) polokošile-cc! l0,000 kÝ.ok prc vý.obu
illrsYělel. drlši dgler ptaÝáÝn &tebt& EsD lshřt! pro !ýrohu do auton]olive odvČlvi,
dlolho'etý konefuý uživaicl pitýiÝ' odebírar EsD pláště a snifuje odbčr) drlšiho .oIí n.ntu
v!ťobník8pncnt ! r,nhť.ič]rí,v,ó.1.20]9 dochdzí k Pouesu

tNnnin lyýznamný aca]c. přů§láYá odebirai

(§ička, polokošile, ka]lrol}). Jelilož pi€.hrl

i lrapronájcln odě!ů od 2020):
nav.huje Pok.áčovat ! Poiiti.e odnrěňo\,ání p.acovnilů Poó a
i2 odpracolaných ně§ícicb + nelinečnípl.ěíí(rehlbi]ita.e alP ]. avša\ dočasně
pře&Lalenývo rozhodlo (lÝůti silua.i působe!íCOY]D i9), že odměnt v če.l,nu 2020
!€byly lyP]ac€ny. vy.káÝá se n!další ýývoj silu.ce§e zdki,*lrri, Kvůlicovidu došlo od
břez.. ]r20 k dalšímu pouesu %|ízek, )alší be!č' ry, jllo rehabil]tace.jsoLt doč8nč
Zrušetr, Zfušeny jýJ! takč exterlrl úkljdo!é§rržb}. B}1o rije{rná.o dočasnésnjž.!rnájnnl,
ovšeňjc nuúév budoucn! dle siluace 7vážjl !ýp].lt] od č. Prac.vníkiun. aby siJe limd

mísbPiedsed, předsra\en§t!.

-

Vbieznu doštok pfudloužťní šuloúÝ!' Dáo

-

ceDovápoLinka sna]razí§katzakaikyiÝpřípaděnut,losti§rízeníce.y.je ulné vííž]i

-

-

4)

nEj.lčk + odPoleh§.l. bk]ako

Ý

úinnlrrcb

výIobní kapeilu
siLrdce s doďi*nnj íiateriálů (s.iřní Popúvky. .ea8ovat sklado!ýnri Zásobali) staha o
§nižo!álí §ilxnových Z.isob maleŤiílůjižv fu..:019. ale v březlu 2020 by1o n!lno objednal
vášíobjee rá§ob. je]ikož dodáÝatel že ánra.ričílÝl]ij pň§obeni covidu inlónhovar o delšich
dodacích le.§íneb, laké byl pi€dloklad z}ýieli p,r!áÝly 2 lena.ie či 7drrýonictví kvůl'
nlsla]é siuác!. Bohužc] vdubn!. kdy dorť;} Covid ido E!rop},. s.§jluace ržanrně znrě ila,
docháZi k po]rles! zaliážek a ini z oblasii fa.rnalie ne€viduje §polď.o§l ZYýšený Zájem.
v nrintll)'ch letech bllazá§ob,, oteÝřcrých objední,evřrliú7.ek) stabilÉ na nodnotč cca 7-9
mii. Kč. V §oučxs.édobě na hodnotě c.a:,J,nil, Kč, Tzn. ripjd.i lokie§, tínt páden §e
7-lr*cúje lcnnrn dodjní. íeúípolřeba ý}1ržíÝíexléfiíkrpicny 1akorým ,pil§obein j!,ko

Pied§tilen§týo §.hválilo výplatu dopla*ů qjměn za tok 20] 9 ryplývajíci.h ze sn]ouv} o
výko.U funkceuzavřené§ islopředsedou př€d{aýengÝa.

V Pro§!ějově, dne ],8,2020

'ávid

+

Rolný

