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Výročni zpráva

Spol Aliaxis Česká republika s.r.o. (dříve Nicoll Česká
republika, s.r.o.)

za rok 2021

statutární spotečnosti Aliaxis Českdir republika s.r.o. (dříve

Společnost Al Česká republika s.r.o. (dříve Nicoll Čel;ká republika, s,r.o.) patří do
nadnárodní sku ALlAXlS S.A. s registrovaným sídle,nr v Belgii. Společnost patří
do segmentu
byla obchodním
GLYNWED s.r
Ke dni 'l. 3. došlo kpřejmenování společnosti zpr,vodního názvu Nicoll Česká
republika, s,r.o. edení společnosti představuje jednatel a ř=dittll nástupnické společnosti
lng. Maňin

Výsledky roku jsou v souladu s vývojem stavebního 1,1ru v České republice. V roce
2021 společnost Česká republika s.r.o. (dříve Nicoll Č;ersk;i republika, s.r.o.) dosáhla
velice dobrého ku, navýšenítržeb za prodej zboží byk,l 19'Yo (2021- 356 780 tis. Kč,
2020 _ 299 1B2 kč). obchodní marže i přes komplikac,,l sp,rjené s dopady pandemie
Covid-19 nepatrně poklesla, atoze 30,7 procelntního bodu na29oÁ, nicméně

za prodejzboží nominálně vzrostla (1iO21 - 103 608 tis. Kč, 2020 -díky rostoucím
91 861 tis. Kč).
tendenci úspor
konečným účetn
- zisk 4 087 tis,

k opětovně dosaženému velict, dobrého obratu, pokračující
režijních nákladů se společnosti podařiIcl ukončit hospodaření roku

republika, s.r.o.) v sotllvislosti s uzávěrkou
období roku 2021 předkládá tuto výroční zprávu.

,ibučních a obchodních společnostídivize t;elnitárnítechniky. V říjnu 2007
soudem zaregistrována fúze původní spo elčnrrsti MARLEY ČR, s.r.o. a
a jejínásledné přejmenování na Nicoll Če:,l.iá republika, s.r.o.

výsledkem hospodařeníspolečnostiziskr,lm ve výši 10 140 tis. Kč (2020
).

sDOie(_'no:jl je .í:lpscn<j v shť]r][ú 1 ž 3
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2022 celkový rů
19 063 tis. Kč.

tímto došlo k
člena jedné z
Aliaxis Group

následné

lČ: ó3r97ó3l, ilČ: ció]99 á3l

v obchodní
společnosti. Na
všemi dopady inflace a cen energií, velice význi,rtnnli bude i vliv geopolitické
situace s

očekáváme v první polovině roku ;:rokrirčování rostoucího vývoje
vývoj bude mít zásadní vliv makr<,,ekonomická situace v ČR se

na ruskou agresi na Ukrajině. Nicméně i pi'es tato rizika plánujeme v roce
tržeb, a to ve výši 3B4496 tis. Kč a navl,iiení zisku před zdaněním na

celého procesu a jednoznačné iderltifikace naší společnosti jako
globální skupiny zpracovatelů ptastů 1:ro stavební průmysl, skupiny

výroční zprávy nejsou vedení společnosti lnárny žádné další významné
, které by byly významné pro naplnění úče u výroční zprávy.

V roce 2022i začali na trhu působit pod novým názvem l\liaxis Česká republika s.r.o.,

Nadále budeme ačovat ve všech třech tržních segmel,tl.ech - infrastrukturní tlakové
systémy, systémy, DlY.

V segmentu
v dodávkách

infrastrukturních rozvodů nadále po<račujeme v naší silné pozici
plynárenství, v sanitárních systémech plénujeme rozšíření obchodního

týmu a upevnění pozice na trhu odhlučněného potrubía podtlakového odvodnění, Vše
pro využitídešt'ové vody, nádrže a vsa,lovací prvky. Součástí rozvojedoplněno

je plán pro vstup slovenský trh.

Stále a rostoucím distribučním kanálem zůstát,Ét selgment DlY, jehož trh má
stále rostoucí
republice.

a stále dochází k otevírání nových obcht,ltjů jak v české, tak slovenské

Dne 21. února 2 Rusko uznalo nezávislost dvou separalistických republik na východě
Ukrajiny a ná dne 24. února 2022 Rusko zahálilo ,"ojenskou invazi na Ukrajinu.
Vojenský konflikt a rozšířil se i do dalších oblastí Uk riajiny. V reakci na tyto události
řada zemí, USA, Velké Británie a Evropské unie, zave Jla nebo zpřísnila ekonomické
sankce vůči a Bělorusku včetně sankcí vůči konk,títnim ruským a běloruským
fyzickým a právnickým osobám.

Vedení analyzovalo dopad této události a k datu schválení této účetní závérky
dospělo vedení
stále vhodný a

llečnosti k závěru, že předpoklad nepřetr:i:itého trvání účetníjednotky je
událost nemá významný dopad na tuto úletnízávěrku.

K datu

saoiec'no§i ie zí]psonc ! ve(je.lÉlíi M*s}ski!],l soudem Y PíCre, Oddil { vltžko 3970] strúr][,:! 2 ž 3
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Společnost se výzkumem a vývojem.

Společnost žádnou pobočku nebo jinou část obchodn il"ro závodu v zahraničí.

V oblasti životního prostředí má společnost zajištěrrcru cldbornou likvidaci balicích
materiálů, př znehodnoceného zboží. Stavba vlastníc,t prcrvozních prostor odpovídá
požadavku na životního prostředí.

V oblasti právních vztahů společnost zamě;tnává především kmenové
jsou pod dohledem vedoucích prilcov,níků pravidelně školenizaměstnance,

o soňimentu
školeni pro

výrobků. V případech, kdy to vy;žadrrje zákon, jsou pracovníci

Pracovníkům je
vysokozdvižných vozíků a jako řidiči referentských vozidel,

mzdy poskytován příspěvek na stravnri, kcle to vyžaduje zákon, jsou
poskytovány a pracovní oděvy. Pracovní sřT1louv5, jsou v souladu s posledním
Znenlm práce.

Podpill; statutárního

lČ: ó3r97ó3i. D!Č

ýe(refiÉíTi |"4*3isk'ýfi scuden v Proz§. ()ddil aj. vtúlkc 39;l0] _slrtnlr,::3 t 3

sestaveno dne:



RozVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 202"|

(v tisících Kč)

ldentifikační číslo

639 97 631

obchodní firma a sídlo
Aliaxis Česká republika s.r,o. (dříve Nicoll

. §p..qhá. rpp g,h].,,lse.,.9..|,.9,),

. P.. růmy g!.q.v..á..Q §Z

252 50 Vestec

Označ.

a

AKTlVA

b

řád. Běžné účetní období Minulé úěetní
období

Elrutto

c1
Korekce

2

Netto

3

Netto

4

AKTIVA §EL iEM 1 157 220 :36 544 120 676 106 oB0

B, §tálá aktlva 2 70 650 .34 848 35 802 37 519

B.l, Dlouhodobý ehmotný majetek 3 eo _89

B.1.2. Ocenitelná práva 4 89 -89
B.1.2.1 Software 5 B9 -89

B.ll. Dlouhodobý trotný majetek 6 70 56,1 _ 34 759 35 B02 37 5,19

B.l1.1. Pozemky a stavby 7 60 659 - 26 553 34 10€ 35 693

B.l1.1.,t Pozemky B 13 9BB 13 9BB 13 9BB

B.l1.1.2, Stavby 9 46671 _ 26 553 20 11B 21 705

B,l1.2, Hmotné movité věci a jejich soubory 10 9 474 _B20€ 1 268 1 826

B.l1.5
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
nedokončený dlouhodobÝ hmotnÝ maietek

11 428 428

B.l1,5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 12 428 428

c, oběžná akti, 13 86 376 .1 69€ 84 680 68 318

c,l. Zásoby 14 35271 -1242 34 029 23 7B2

c.1.3. Výrobky a zboží ,15 35 271 1 242 34 o29 23 7B2

C.1.3.2. Zboží 16 l 35271 1 242 34 029 23 7B2

c.ll. Pohledávky 17 32272 - 454 31 BlB 28 968

c.l1.1 Dlouhodobé pohledávky 1B 34c 340 790

c.l1.1.4. Odložená daňová pohIedávka 19 34c 340 790

C,l1.2, Krátkodobé pohledávky 20 31 932 - 454 31 47B 28 17B

C.l1.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 21 l 30 035 - 454 29 581 24 775

C,l1.2.4. Pohledávky - ostatní 22 1 B97 1 897 3 403

C.l1.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy zJ 445 445 493

C,l1.2.4.5. Dohadné účty aktivni 24 1 44E 1 446 2 905

c,l1.2.4.6. Jiné pohledávky za t]

lV, Peněžní pros 'edky 26 18 833 18 B33 15 568

c.lV.1 Peněžní prostředky v pokladně 27 129 129 229

C.lv.2, Peněžní prostředky na účtech 28 18704 18 704 15 339

D. časové roztl ení aktiv 29 194 194 243

D.1 Náklady příštich období 30 194 194 243

(, E



Aliaxis Česká republika s.r.o. (dříve Nicotl Česká repubIilr,at, s.r.o.)
Rozvaha
k 31. prosinci 2021

Označ.

a

PAslVA

b

řái,

l:

Běžné
účetní
období

5

Minulé
účetní
období

6

PAslVA cEl (EM 3,I 120 67€ í06 080

Vlastní kapi ,l 3;a 45 561 35 421

A,l. Základní kap ál 3i] 6 00c 6 000

A.l.,l Základní kapitál 3,1 6 00c 6 000

A,ll. Ažio a kapité rvé íondy 3l> 63 000 63 000

A.l1,2. Kapitálové fondy 3lj 63 000 63 00c

A.l1.2.1 Ostatn í kapitálové fondy 3,7 63 000 63 000

A.lll. Fondy ze zis ,u 3] 45 210 45 21

A.ll1.1 Ostatní rezervní fondy 3) 600 60c

A.ll1.2. Statutární a ostatní fondy 4) 44 610 44 61

A,lV, Výsledek ho rodaření minulých let 1+7_1 41 _ 78 789 - 82 87e

A.lV.1 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+l) 4?. - 78 789 - 82 87€

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/_) 4) 10 140 4 087

B^+c. Cizí zdroje 4l 75 115 70 659

B. Rezervy 41 2 295 211

B.2. Rezerva na daň z příjmů 4j 2295 1 70c

B.4. ostatní rezervy 47 41

Závazky 4l 72820 68 547

.l|. krátkodobé ávazky 4) 7282c 68 54i

C.l1.3, Krátkodobé přijaté zálohy 5] 292 7a

c.l1.4. Závazky z obchodních vztahů 51 21 36c 16 95€

c.l1.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 52 14 11 25 074

c.ll.B, Závazky ostatní 53 37 049 26 442

c.ll.B.3 Závazky k zaměstnancům 51 1 36c 1 737

c.ll.B.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 55 674 617

c.ll.B.5 Stát - daňové závazky a dotace 53 1 835 1 5B3

c.ll.B.6 Dohadné účty pasivní E7 33 167 22 505

c.ll.B.7. Jiné závazky 53 13

fu



vÝt<pazlsKu n z,rnÁry
druhové členěni

za rok končící 31. prosincem 2021
(v tisících Kč)

ldentifikační číslo

639 97 631

í oblasti a komplexní náklady příštích

)znač.

a b

řád. ljéžne
tjčetní
období

1

Minulé
účetní
období

2

Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 6 24e 6 57€

l. Tržby za prodej zboží 2 356 78( 299 1B2

\. Výkonová spotřeba 3 313 241 263 88§

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 253 172 207 321

A.2. Spotřeba materiálu a energie 5 3 79( 2 94l

A.3, Služby 6 56 27s 53 62l

f. )sobni náklady 7 29 63? 30 42l

D.1. Mzdové náklady ó z| óó| aa aoa

D.2. ',Jáklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatni
rákladv

o 8 25t 7 04,

D,2,1. \,láklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 7 60( 6 38(

D,2,2. )statnínáklady 11 65( or)

E, Jpravy hodnot V pfolozní ob|a§ti lí z léL 222l

E.1,
Jpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného
naietku 13 n 1Ác 1 gzi

E.,1.1.
Jpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného
naictktt - tnralé 14 2 14l 1 921

E.2. jpravy hodnot zásob 15 25l
E1 jpravy hodnot pohledávek 16 - 11, 4i

lll, Jstatní provozní Výno§y 17 2 151 1 78l

lll. 1 . Iržby z prodaného dlouhodobého majetku 18 Jo 20,

ll1.3, Jiné provozní výnosy 19 1 79( 1 Eo.

Jstatní provozní nákIady 20 4 56( 297i

F.1, Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 21

F.3. )aně a poplatky 22 29t 9i

F,4 zJ - 41,

F.5. Jiné provozní náklady 24 4 68( 2 B44

Provozní výsledek hospodařenl (+/.) 25 15 59í 8 03§



Allaxis Česká repubt
Výkaz zisku a ztráty -

za rok končící 31. prosincem

s.r.o. (dříve Nicoll Česká republika, s.r.o.)
členění

zlsKU

b

Označ.

a

řád.

c

t]ěžné
ričetní
o bdobí

1

Minulé
účetní
období

2

/l. Výnosové úroky a podobné výnosy 26 §:

vl.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 27 ta

), Nákladové úroky a podobné náklady 28 641 81(

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 29 641 81(

ýll. Ostatní finanční výnosy 30 8 381 4 00§

(. Ostatní finanční náklady 31 9 59§ 4 93t

Finanční vlj,sledek hospodaření 32 -1 85§ -1 68!

Výsledek hospodaření před zdaněním (+É) 33 13 74( s 34(

Daň z příjmů 34 3 60{ 9 1É(

L.,t . Daň z příjmů splatná 35 3 ,l5t 1 771

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-i 36 45( 4Bt

r'ýsledek hospodaření po zdanění (+/-) 37 ,t0 14( 4 08'

úýsledek hospodaření za účetní období (+/-) 38 10 14( 4 087

3istý obrat zá účetní období = l, + ll. + lll. + lV, + V, + Vl. ,+

Jll 39 373 55t 311 60€



pŘEHLED o pENĚžrtít;tl tocícrt
za rok končící 31. prosinc,=m 2021

(v tisících Kč)

ldentifikační číslo

639 97 631

obchodní firma a sídlo
Aliaxis Česká republika s.r.o. (dříve Nicoll

. Ěs.;.K é.. lgpt t.QI t !s.e,..g,l, g, )

.Průmv.q!p..yá..9.§Z

. ? §--z..99., Y_e.: !s 9.,.

. §..ep..he.. r.e p- g.Q 
I i lg

Běžné účetní Minulé
období účetní

období

P, Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního obdr:rhí

Peněžní toky z hlavní

,l5 568 2 910

z: Účetní zisk nebo ztrála z

F, Cisté anišení nebo sníženi
R. Stav peněžních prostředků

činnosti

činnosti přod zdaněním

prostřerlků
peněžních ekvivalentů na koncí účetníhro obdob

A.1. Úpravyo nepeněžní

A,1.1, Odpisy stálých aktiv

A.'1.2. Změna stavu:

A.1 .2.2. rezeN a opravných položek

A.1 .3, Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv

A.1 .5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

A", Čistý peněžní tok z
kapitálu

činnosti před zdaněním a změnami pracovního

A.2, Změna potřeby pracovního

A.2.1 , Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a čas,l,yéhr: rozlišení

A.2.2. Zména stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časlového rozlišení

A,2.3. Změna stavu zásob

A.** Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

A.4. Přijaté úroky

A.5. Zaplacená daň z příjmů za Pěžnou činnost a doměrky daně za minulá období

A.*** Čistý peněžní tok z činnosti

13 740

2 aO?|

214a;

- 42i\

- 421\

-Jo

641
,l5742

67

-3240
13 554

- 10 24l?

15 809

- 641

_ 881

14 287

6 346

4 5,1B

1 927

1 997

1 997

- 169

763

í0 864

1B 951

15 380

1 678

1 893

29 815

- ó lo
Á?

-1771

27 281

Peněžní toky z investiční
B,1. Naby,tí stálých aktiv

B,1 .1 . Nabytí dlouhodobého hmotného majetku

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.2.1 . Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

B.**" Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dIouhodobých, popř. krátkodobých závazkú z finanční oblasti

c.** Čistý peněžní tok se k finanční člnnostl

- 428

- 42t)

361

36,|

.67

- 166

- 166

2Q2
202
36

_,10 95t) - 14 659

.10 955 . ,l4 659

3265

18 833

12 658

15 568
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Aliaxis Česká republika
631

'.o. (dřÍVe Nicoll Česká republika, s.r.o.), Průmyslovi| '367,252 50 Vestec, lČ: 639 97 63,1, DlČ: CZ639 97

Pří! hav

SpoI

účetrl í
2021

,vzaverce

(dř
nost Aliaxis Ceskál republlka s.r.o.
e Nicoll Česká replulblika, s.r.o.)

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka :: S|7O1



příloha v účetní

Firma:

Sídlo:

lčo:

právníforma;

- výroba, instalace,

- výroba, obchod a

Rozvahový den:

Jméno,

Marley

rce podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Česká republika s.r.o. (dříve Nicoll Čel,;l<á republika, s,r.o.)

367

50 Vestec

97 631

1)

2)

s ručením omezeným

elektrických strojů a přístrojů, elekl,ncnil:kých a telekomunikačních zařízení,

neuvedené v přílohách 1 až3 živnclsitenského zákona.

31. 12. 2021

2022

26. 09. 1 995

podílející se na základním kapi,iilu účetníjednotky:

výše podílu v %

99

1

Holdings GmbH, BRD

GPS H Germany GmbH, BRD

lng. Martin Pecka jednatel

účetní jednotky, popřípadě zásadri zmény během účetního období:

Organizační společnosti odpovídá jejímu podnikaterlskému účelu - tj. velkoobchodní prodej.
V roce 2021 nebyla měněna, Společnost je organizaliině rlělena takto:

1) Vedení - ředitel a asistent ředitele,

2) Finanční

3) Oddělení

- finanční kontroling, účtárna,

a logistiky - ředitel nákupu a logistik1, niikupčí, logistika, sklady,

4) Obchodní
obchodní

ení a marketing - obchodní ředitel, ma"}<etingový pracovník , zákaznické centrum,

Spo|ečnost je zapsána v vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka ]970'|

Datum vzniku účetní iednotkv:



5) Technické - technický ředitel, produktoví ma nažr:ři,

provedených v uplynulém účetním obdr:bív Obchodním rejstříku:

V průběhu roku nedošlo ke změnám.

konsolidovanou tní závěrku nejužší a nejširší skupiny úcleltních jednotek, ke které společnost jako
konsolidovaná
Wunstorf, OT L

í jednotka patří, sestavuje Marley Eurcp,9611 Holdings GmbH se sídlem v 3'1515
Adolf-Oesterheld-Str. 28, Spolková reputrlika Německo. Tuto konsolidovanou účetní

závěrku je možné v sídle konsolidující společnosti.

Spo|ečnost je zapsána v vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložkt: :397()1



č, 500/2002 Sb., se provádějí některá ustanovení z,áLkona o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro
vyhláška).

y, které jsou podnikateli účtujícími ,l soustavě podvojného účetnictví, (dále jen

účetnictví

Společnost v

Tato účetní
pozdějších

účetni závěrka je

účetní období

účetním obdobím

se zákonem účtuje v soustavě podvojnÉrl"ro účetnictví.

je připravena v souladu se zákonem ar. {i63/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
(dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláiil<ou Ministerstva financí České republiky

a za předpokladu nepřetržitého trvlliní společnosti.

je kalendářní rok.

vedení účetnictví

Společnost vede ictví vlastními pracovníky, v elektronicli,á podobě. Počítačově jsou v hlavní knize
zpracovávány
evidenci,

případy vznikající ve skladové evidercli, íakturaci, pokladně, bance a mzdové

Účetní případy j v souladu s účetními standardy účtovány do období vzniku, v uzávěrkovém období
jsou pro dodávky stanovovány dohadné polll.žky, na základě dokladové inventury jsou
účtovány opravné loložky. Na základě transakcí hlavní krihy a obratové předvahy je sestavována

zisku a ztráIy", veškerá evidence je doprr,lllázena písemnou dokumentací.,,Rozvaha" a,,'

skladové evidence

Skladová je v elektronické podobě vedena metollou ,,A" - skladové ceny jsou průměrné
vypočtené jako aritmetický průměr.

a) Oceňování zboží a materiálu (bal|cí materiál, pirlety,, vybaveníprodejen):

í cena zahrnující vlastní cenu zboží ttebcl materiálu a případné další náklady
vznikaj při pořízení (např. dopravné).

b) Dlouhod hmotný majetek společnosti:

pořizovacími náklady včetně nrclntÉtže, případně dalších doprovodných

Společnost je zapsána v vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložkzt l]97(|1

Použité obecné účetnízásady a metody

lln
Stránka 4



Dlouhodobý
v pořizovací ceně
vykazován v

Na základě intern
lineárních odpisů.

V následující

Majetek

Stavby

Drobný majetek pisovaný

Stroje a

kancelářské

klimatizace

Automobily

Tvorba a
zásob".

a nehmotný majetek je evidován v poři:|ovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek
40 tis, Kč a dlouhodobý nehmotný maj3tek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není
a je účtován do nákladu v roce jeho poří;lení,

předpisů skupiny je hmotný i nehmotn,;, m€ljetek společnosti odpisován metodou

jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Metoda Doba odpisování

Lineárn í

Li neárn í

Lineárn í

Li neárn í

Lineárn í

Lineárn í

30 let

4 roky

4 roky

4 roky

10let

5let

Odpisy jsou ve zisku a zIráty vykázány v položce ,,Úprilvy hodnot dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku trvalé".

stanovení

Společnost stanov e opravné položky:
a)
b) zásobám.

se stanovují dokladovou invt,lntarizací.

v závislosti na i i pohledávek, jejich posouzeníz hlr>,disl<a vymahatelnosti, věkové struktury
se stanovuje výše položek.

Tvorba a opravných položek je vykázána ve výkaz:ul zil;ku a ztráty v položce ,,Úpravy hodnot
pohledávek".

se stanovují na základě inventari:,:ilce zásob zboží, posouzení možných rizik
neprodejnosti a na zkušeností z předchozích období, clál€| podle obrátkovosti zboží.

opravných položek je vykázána ve výkaz:ut zir;ku a ztráIy v položce ,,Úpravy hodnot

Společnost je zapsána v vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložke í}97C'1 Stránka 5



Y rozvaze je na daň z přtjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z přrjmů, případná výsledná
tna v položce Stát - daňové pohledávky.pohledávka je

je k rozvahovému dr i tvořena na základě analýzy nevybrané
včetně nákladů na sociálnídovolené za účetní období a průměrných mzdovýr,h nákladů,

zabezpečení a zd pojištěn í dle jednotlivých zaměstnanl,;ti.

ostatní rezervv

Společnost tvoří na dlouhodobé pobídkové plány a bcnusy zaměstnancům.

Naiatý maietek

Společnost účtuje o
trvánínájmu.

majetku iak, že zahrnuje leasingo,1,é splátky do nákladů rovnoměrně po dobu

Daň z příimů

Daň z příjmů za období se skládá ze splatné daně a ze z,.rněrry stavu v odložené dani.

Splatná daň zah odhad daně vypočtený z daňového ;liáklirdu s použitím daňové sazby platné
v běžném roce a doměrky a vratky za minulá období.

odložená daň z veškeryich dočasných rozdílů mezi rjčetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv
s použitím daňové sazby platné pro období, ve ktetérm ludou odložený daňový závazek nebo
pohledávka

o odložené
účetních obdobích

pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pra,lděpodobné, že bude v následujících

Společnost
splatnostije kratší

Cizíměnv

účtovány do

K 31. prosinci se

Část dlouhodobých závazků, bankovních rjvěrů a íinančních výpomocí, jejichž doba
1jeden rok vzhledem k datu účetní závěr <y,jako krátkodobé.

Způsob přepočtu v cizích měnách na českou měnu:

Společnost používá kurzy, měsíčně upravované podle l.,urzu ČNS X prvému dni měsíce.

Platby a nákupy pro hotovostní platby jsou účtovány Lrčlžn,ým komerčním kurzem. Rozdíly jsou
rozdílů.

valutové hodnoty přepočítávají kurzem ČNa k tomuto dni respektive
k poslednímu mu dni příslušného roku.

Hodnota majetku, a závazků se zjišt'uje:

Společnost je zapsána v vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka l; §}7O1



- (HM, zásoby zboží a materiálu)jednou ročně (listopad/ prosinec u zboží
prosinec/leden u HM). V případě potřeby je inventarizace vybraných položek zboží

rtletně,
inventurou - se provádí inventarizac-, pchledávek a závazků. lnventarizace

průběžně, inventarizace závazků čtvrtletn á a rjále v rámci roční uzávěrky,

rozdílů se zjišt'uje příčina, která se odstri,tní ar následně jsou upraveny účetní stavy,
nebo upraveny opravné položky.

a) Věcnou i

a materiálu
prováděna

V případě
respektive

Společnost je zapsána v vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložkil i397()1
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V roce 2021 n
předcházejícímu

Zůstatek k 1.1.

Přírůstky

úoytxy
přeúčtování

Zůst. k 31,12.

Oprávky
Zůstatek k 1,1.

Odpisy

Oprávky k úbytkům
přeúčtování

Zůstatek k 31,12,

Zůst. hodn.1,1.
Zůst. hodn.31.12.

Zůstatek k 1,1.

Přírůstky

únytty
přeúčtování

Zůst. k 31.12.

Oprávky
Zůstatek k 1,1.

Odpisy

Oprávky
přeúčtování

Zůstatek k 31.12.

Pozemky Stavby

13 988 46 671

13 98; 466;;

24 966

1 587

:: 26 5;

Stroje a Nedok. hrrotn,i
zařízení mi,Ljetelt

k žádným změnám ve způsobu rrceňování a postupů účtování oproti
ímu období.

Software Cerlkem 2021 Celkem 2020

89

;

76

13

;
13

89

;

89

89

89

89

89

89

9 474

g4;;

7 648

558

8 206

42l3

Celkem
2021

70 133

428

70 56;

32 614

"o:-

34 759

Celkem
2020

71 195

134

-1 196

70 133

31 s;
1 915

- 1 196

32 614
Zůst. hodn. 1.1. 13 988 21 7o5 1 829 37 519 39 300

Zůst. hodn.31.12. 13 988 20 118 1 268 42ll 35 802 37 5í9

operativníleasinq

Společnost má služební vozidla, vesměs na 48 měsícr,r. Celkové roční náklady týkající se tohoto
nájmu v roce 2021 2 091 tis. Kč (2020 - 2 215 tis. Kč).

Společnost je zapsána v vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39701 Stránka B

Rekapitulace dlouhodobého hmotného majetku společnosti je 1, nétsleduiící tabulce:



krátkodobé
opravná položka v

věková struktura

krátkodobé

Na základě inventury bylo identifikováno snížení zá:;ob:uboží s pomalou obrátkou. V roce 2020
činíopravná k zásobám 1 242tis. Kč (2020 - 1 242 til;, Kri).

z obchodních vztahů v roce 2021 čili 30 035 tis. Kč (2020 - 25 24o tis. Kč),
2021 činí 454 tis. Kč (2020 - 465 tis. l lri).

v roce 2021 je v následující tabutlr:e:

ktených závazky ve
zobchodních vztahů vroce 2021 činí,;l1 3i6Otis,Kč (2020- 16 956tis.Kč), ze
ši 0 tis. Kč jsou po lhůtě splatnosti (2020 -- B'l tis. Kč).

Závazky vůči
Společnost
závazky z obchodní
společností Marley

né nebo ovládající osobě vroce 2021 čilll' 1ll 11g tis. Kč (2o2O - 25 O74 tis. Kč).
s mateřskou spoleČností Marley Europeatt Holdings GmbH smlouvu, podle které se

vztahů od spřízněných osob převádí r a krátkodobý úvěr poskytnutý mateřskou,opean Holdings GmbH, která se ve snlouvě zavazuje včas hradit spřízněným
osobám splatné společnosti.

1-60 dnů po Ihůtě

61-90 dnů po lhůtě

91-120 dnů po lhůtě

121-180 dnů po

181-365 dnů po

Společnost je zapsána v vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka l]9701

Skupina částka (tis, Kč)
V',,ílvoi'ená

oprat,,ná položka
l iis l(ň't

ve splatnosti 24 181

4 087

1 347 88

100 50

3 2

18 ,l5

více než 365 po Ihůtě 299 299

Celkem 30 035 454



Pohledávky k31.12.

2021 i,,C|20

Závazky k31.12.

Aliaxis services s
GlRPlS.A.S
Aliaxis Deutchland

Marley Deutchland

NicollS,A,S
Nicoll Polska Sp. z
Aliaxis Utilities &

AKATHERM B.V.

Jimten, S.A.

Aliaxis Group

REDI S.p,A
Marley European

Gelkem

Opravné položkv

Zůstatek k 1. 1,

změna stavu

na zákaznické

Daň z příimů

Splatná

Splatná daň z příjm
tis. Kč) a upřesněn
Doměrky daně

Odložená

Společnost
tis, Kč).

413

656

Opravná položka
k zásobám

1 242

,l 079 24 121

Opravná položka
k

465

- 11

84

749

246

461

30

2 932
,l 887

39

453

194

419

83

3 155

348

14 120

2021 2020

430

31

3 790

820

180

1 339

364

451

81

3 662

288
25 074

36 988

243

Celkem

1 707

-11

Zůstatek 31.12, 1 242 454 1 696

Daňové závazky v 2021 činí 1 835 tis. Kč (2020 - 3 283 tis. Kč) a představujíje zejména závazky
z titulu záloh na
po splatnosti.

zpříjmu fyzických osob a závazek z titulr daně z přidané hodnoty. závazky nejsou

Dohadné účty pas v roce 2021 činí 33 167 tis, Kč (2020 - 22 505 tis. Kč) zahrnujízejména dohady
, management fee, energie, mzdy a aud t.

zahrnuje odhad daně za zdaňovací obdollí 2(|21 ve výši 3 161 tis. Kč (2020 - 1 771
odhadu dané za zdaňovací období 202|) ve výši -11 tis. Kč (2020 - 51 tis. Kč),
ujícíse k minulým obdobím nejsou znám1,.

k 31 . prosinci 2021 odloženou daňovou p ohledávku ve výši 340 tis. Kč (2020 - 790

Společnost je zapsána v vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka l]l]70' Stránka ].0

Závazky a pohledávkv vůči společnostem ve skupině:



Pohledávky
2021 2020

Závazky
2021

Rozdíl
2021

nehmotný

790

vřenou víceúčelovou úvěrovou linku t,r unicredit Bank czech Republic and
ji umožňuje čerpat krátkodobý úvěr, konkrkorent (v Kč či EUR), bankovní záruku,

otevřen í akreditivu zajištění pro treasury obchody do výše 1lj 0OO tis. Kč.

zůstatek ví úvěrové linky k 31. prosincije následujíc í:

2021 Splatnost L, rok. sazba Zůstatek k 31. 12, 2021

Krátkodobý úvěr 28.2,2022 Sazba BLR + ,i|,05 % p.a.

Splatnost (,rok. sazba Zůstatek k 31. 12. 2020

Krátkodobý úvěr 26.2.2021 Sazba BLR + :i,,Os % p.a,

Úvěr je zajištěn o postoupení pohledávek.

Jiné provozní

Dlouhodobý hmotný
majetek
Pohledávky
Zásoby

odložená daňová

Bankovní úvěrv

Společnost má
Slovakia, a.s.,

1) Manka a

72
32

"_:

688
14
10
78

688
14
,l0

78

72
32

236

ve výši 4 680 tis. Kč (2020 - 2 844 tis. K č) tvoří následující významné položky:
Y 1 573 tis Kč2) Úrazové a pojištění zaměstnanců 376 tis Kč3) Smluvní a penále 1 560 tis. Kč

Jiné provoznívýnos ve výši 1 790 tis. Kč (2020 - 1 582 tis. Ki;) tvoří převážně inventurní rozdílv,

Společnost je zapsána v vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3 9701 Stránka 11



Evidenčnípočet

2021

Vedoucí pracovníci

zaměstnanci

Celkem

2020

Vedoucí pracovníci

zaměstnanci

Celkem

statutárním
plnění.

Mzdové náklady
orgánů z důvodu

Společnosti
kontrolních a sprá

Ostatnírezervy
Ostatní rezervy k 3

4 5,13

16 868

21 381

Počet Mzdové nák|ady

1 739

21 644

1 530

6 070

7 600

Nálllady na sociální
zabezpečení a

zdravotní pojištění

571

5 809

77

579

656

Sociálnínáklady

25

636

a vedoucích pracovníků a osol,rttí náklady zarok2021 a 2020 (tis. Kč):

Počet Mzdové náklady

Nálllady na sociální
zabezpečení a

zdravotní pojištění Sociálnínáklady

28

3

25

1

33

23 383 6 380

společnosti nebyly v roce 2021 ani v r(,loe i2020 poskytnuty žádné půjčky ani jiná

řídících, kontrolních a správních crrgánů představují odměny členům těchto
funkce.

do 31. prosince 2021 žádné penzijrrí zétvazky vůči bývalým členům řídících,
orgánů.

. Prosinci 202 nejsou tvořeny. V roce 202C| byla rezerya 412 tis, Kč a tvořila ji rezerva

66134

na nečerpanou

Vlastní kapitál

o rozdělenízisku v běžném období nebylo do da ta pl)dpisu účetní závérky rozhodnuto.

Společnost je zapsána v vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39701 Stránka 12



Pro účely
definovány tak, že
finanční aktiva,
peněžní prostředky
následující:

Krátkodobý finanční

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky peněžní ekvivalenty

Peněžní toky z
tocích

Následné události
Dne 21. února
následně dne 24.

Dne 1. března2022
republika s.r.o.

k datu sestavení
události, které by

přehledu o peněžních tocích jsou pr:lněŽní prostředky a peněžní ekvivalenty
trnují Peníze v pokladně, peníze na ct;s;tě, peníze na bankovních účtech a další

hž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být snadno přeměněna v
ZŮstatek peněŽních prostředků a peněžnic;h elkvivalentů je na konci účetního období

Zůstatek k 31.12.

2021 2020

,18 833 15 568

rozšířil se i do oblastí Ukrajiny. V reakci na tyto události řaCa zemí, včetně USA, Velké Británie a
Evropské unie, nebo zpřísnila ekonomické sankce v)či Fiusku a Bělorusku včetně sankcí vůči
konkrétním ruským běloruským ťyzickým osobám a právnickým osobám.

VedeníSpolečnosti nalYzovalo dopad této události a k datu sc;hrválenítéto účetní závěrky dospělo vedení
Společnosti k Že Předpoklad nepřetržitého trvání účelrríjednotky je stále vhodný a tato událost
nemá významný na tuto účetní závěrku.

18 833 15 568

investičních nebo finančních čir,ností se uvádějí vpřehledu o peněžních

Rusko uznalo nezávislost dvou separa|istic;kých republik na východě ukrajiny a
ra 2022 Rusko zahájilo vojenskou invaz na Ukrajinu. Vojenský konflikt eskaloval a

do obchodního rejstříku zapsána změ ra názvu společnosti - nově Aliaxis Česká

;etní závěrky nejsou vedení společnosti ;lnámy žádné další významné následné
y významné pro naplnění účelu účetní zá,,,iirky.

Společnost je zapsána v vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Ii9701 Stránka 13

Yestec, dne 23. září 2022

Jednatel



Alicrxis Českcl
Průrnyslovó 3ó7, 2
Ceskó republiko

Zpracovatelem
republika, s.r.o.)
rejstříku vedeném
zpracovávána §tat
obchodních
popisuje vztahy
osobamiovíádan
období 1. 1, 2a21

1) §truktura vzta
prostředky

ovládaná osoba

Aliaxis Česká

lČ0: 639 97 631

3ídlo:Vestec, Prúm

zapsána v obchodní
3970J

Ovládajicí osoba

Marley §uropean
společnostiAliaxis S
Belgie,

|Č: ó3ý97ó3;, Dič : Czó399 /- á3 l

spoie|.nojl je zí:lp§cnc V oR Městsk.iír] §cude|n v Přcze, Oddil {;, vl,j:kO 3910]
shť:r]k,: t ž 7

ko s.r,o.
50 Vestec

+420 272 0B4 ó1 l
i n f o. cz(Ooli gxis. co r:_n

urw,lv,clioxís.cz

* $g*:_,§$lt

Zpráva o vztazích

je společnost Aliaxis Č
lem průmvqlň\/á QA7 §:::t"?lika s,r,o. (dříve NicollČeskásídlem erumyslovJ IsPuuílÁil §,í,o,,(dříVe Nicoll čet

Městského Qóí l..ll I r. _!:3!2 5.a,.Ygstéc. zapsánn u ob"ňoan]ř,.
f ;,*.::lr".:Hi:::;:,,:,^xťi,:Ě:{/1Btl]r"iŮl,ť;Í,[t"=i.n
líl[&"Jx1l;3,,:TT*i:_b;ť;;;;i:il;i,řJi]a6fiÍ,i33{íXa.družstvech, vptatňem ; ilif,ffi';'"ZIiři-'rrrz §b. o

a;tct osobou 6 osohnrr "-.,iÍ:::ŤT ]:1*|í 
(ťlt:l*" žóř"l,

#1i:?,§,:i:?,:ii:í*,Ť;9:,Ťi"$;:',;X:LL1á§|T,Íff ];"stejnou ovláda j íc í o.áň." laJ"' ;;':::: í I le_Z l ovlada nou osob
31. 12. 2o?1 lou (dáíe jen propoliené ouoúrir;iř;ňT31. 12^ 2021.

mezi propojenými osobami, úloha ovliiidané osoby, způsob a

atel zprávy}

s,r.o. (dříve Nicoll Česká republika, s,r,cr.)

367, PsČ 252 50

rejstříku vedeném u Městského soudu v F|raze, oddílc, vložka

íngs GnrbH a GPS Hoídíng Germany Gmbl,"l jsclu dceříné" Brusel, Belgie, potažmo špoteenoxiÁiiJ,i, P"rti"ipations Brusel,



Aliuxis Českó re 5.1.o

50 Vesiec
+42a 272 0B4 ó1 ']

inlo.czQcliqx!s.com
www.olir:xís.cz

o§oby

osoby je reprezentovat skupinu Aliaxis. Hle,rvnírn předmětem podnikání
ebnictví.

Průmyslovó 3ó7.
Českó repub,liko

Uloha

úlohou ovlá
je obchod ve sta,

§ ii i.:
.] 1 :| ]: j*F_],, . l -a!-

\ekTi; tr *,,"* ,:,"".,:;

Způsob a p

v ovládané
jmění99 %.

Ovládání
a prostřednictv

ovládání

je ovládající osoba většinovým vlastníkent, vletstní podíl na základním

csti (zpracovatele zprávy) je vykonáváno prrostřednictvím valnó hromady
statutárního orgánu.

Následující
propojenó osoby

Jedná se o tyto

Aliaxis §.A. Brusel, Belgie

§mlouva o * služby

Datum uzavření:

Obrat: 13 187 tis.

"1,2008

CZK

Aliaxis §ervices Francie

§mlouva o - lT služby

Datum uzavření:

Obrot:2 004 tis.

.1"2008

ZK

lČ: ó319763i. DiČ: cZó39?

lstijsou dceřinými společnostmí ve skupině l\liaxis s.A. Belgie a tím i
společností Aliaxis Česká republika s.r.cr,.

sDOiea,jnOši ie zíJps(inC v veder:érri 1-4Ě5tsk\líTl soude.n v Prc:e. Oddil c. vlíjžko 39i'ůj Shír11,, 2 . ,



Alioxis Českó
Průrnyslovťr 3ó7,
Českó republiko

s.0.0

50 VesŤec

zboží

+42o272 0B4 51 l
infp.cz(Oolioxis.gom
www,olicxis,cz

tr
qlf;ax :j]: r,i.,;r

Morley 6rnbH. Honnover, Německo

Kupnísmlouvo nókup zboží

uzovřenís :30.5.2009

Obrot: 3? 5ó2 cZK

Alioxis Polond

Kupnísmlouvo

uzc]vřenísmlou

, z o.o., Polsko

nókup zboží23.10.2009

Obrot: B 49l tis. ZK

Alioxis GmbH, Německo

Kupnísmlouvo - ókup zboží

23.ó.2008uzovřenísm

Obrot: ó1 7B7 lis. ZK

Alioxis Holondsko

Kupnísmlouvo

uzovřenísm nókup zboží23.10.2009

Obrot: 4 412 tis.

lČ: ó3997ó3j, D!Č:

spoleí:nosl ie z$F}sdnc Ý- oR a.,iěslsk,ýí}: soUden: v Prcze. oťi(j!l c. Ýloikc 391ú: shónk,r 3 ž 7



Alicrxis Českó
Průrnyslovó 3ó7,
Českó repubiiko

5.r,o.
50 Vestec

+42o272 0B4 ól 1

in f o. cz(t}§ li §Hj s. ccm
vrrwv,olicxís,cz ff;ji ll

,.:"t'" " ..*t.,. , ť{:

s.* ď': *.* , ďJ", 
- '

Redi§.p.A. ,

Kupnísmlouvo zbaži

Uzavření : nÓkup

Obrot:4 BBB Ťis"

Alioxis Hungory Lld., Mad'orsko

Kupní smlouvv

uzovřenísmlou

nókup zboží

: nókup zboží 23,10.2009

Obrol;3 909 Ťis,

GirpiS.A.A, Fra

Není kupní

Obrat: 16 tis.

|Č: ó3197ó3 j, DiČ: cz639r/7 l

§Doiea!nO§1 je Z{:lp_(cnc v yeder}éťi |.4+§tskÝi}_1 scudern y Prc?e fijcil c, v|c:k() 3970l shiirl|it 4 ž 7



AjiOxis Českcl c §.1,o +420 272 0B4 ó1 l
inf o.czí9qliclx!s.qom
www.clicxis.cz

Průrnyslovó 3ó7,
Českó repub|iko

50 Vestec

;, \: l ; *al,,, 1t_nt,], _u.
{i čťB;iŇ Ě P ::]];.
\$$* e ;ř \,+ *}§_ ,: ., ,

Není kupní

Obrat: 533 tis.

Jimten, $.A.,

Není kupní

Obrat: 136 tis.

2} Přehled
ovládaných
10%

§,A,. Raccords Flastiques Nicoll, Francie

kapitálu ovládané osoby zjištěného p,c,dler poslední účetní

týkajíci se
o na popud nebo v zájmu ovládající o§oby učiněno žádné jednání
t přesahující 10 % vlastního kapitálu spolei:inosti.

ání učiněných na popud nebo zájmu ovláda]iící o§oby nebo jí
}§ob, pckud se takovéto jednání týkalo majettku, kteiý přesahuje

závěrky

V roce 2021

3) řřehled óní a vzójemných smluv mezi osobou cllló<Jonou o osobou
ovlódojící mezi osobomi ovíódanými

Přehled jednán
2021

vzájemných smluv a dohod mezi propojenýrmiosobami k 31. 12.

r Smlouva půjčce 1. 1,2003

lČ: ó3997ó3l, DiČ: czó397 ]

§()olečnO§l ie 2$p§onc v ve<jeiÉríi |,4Ě!lsk.i,!}"i soudern V PrClé, Oddil C. vtúikc 39/0] shérrk,f 5 l 7



Jiná4}
osob a

Alicrxis ČesLó
Průrnyslová 3ó7.
Českó republiko

V zá.imu

období 2a21 v
zpracovateližá

5)
související

Ze vztahů
nevýhody,
žádnou stranu
výhod neutrální
rizika,

a vzlazích

5.1.o.

50 Vestec
+420 272 0B4 ó l l
inf o.c.zQolicrxis.com
www,olioxis.cz

Zprávu o zpracoval statutární orgán společnosti v sc|ulaclu s § 82 a násl. zákona
č. 90/2012 sb"

neposkytl žádná jiná plnění, vyjma plněn í závazků vyplývajících z
luv a dohod. a to jakoukoliformou. V důsledku smluv a doňod, jiných

nebo na popud jednotlivých propojených os;ob nevznikla
ůjma. Z tohoto dúvodu nedochází ani k po§ollzeníjejího vyrovnání,

výhod a nevýhod plynoucích ze vztahrů prtrpojených osob,

rých mezi propojenými o§obami nemá zpracovirtel žádnó výhody ani
jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s oslatními partnery, pro
enamenají neoprávněnou výhodu či nevýhcldu. Vztahy jsou z híediska
zuzav?ených vztahů pro ovládanou osobu neplynou žádnávýznamná

K)s péčí řádného hospodáře na základě rlosfupných informací" Zprávu
společnosti předkládá k ověřeníauditorovi a dozorčíradě k

přezkoumání, o vztazích se připojuje k výročnízprávčl a do sbírky listin se ukládá
v rámcivýroční , Se zprávou o vztazích a stanoviskem dozorčí rady seznamuje

lČ: ó3r97ó3l. D!Č: clá39r7

l]i}r.- , .,
ii " i] ]] ]l] .:' i| i

;il !l]ii ,: ll] '!i]ii j]: l. 'i| il] .]]

. Zbylé jsou uvedeny v bodě 1 této zprávy

ní jednání a ostatní opatřenív zájmu nelbo na popud propojených
í toho, zda vznikla ovládané osobě újm;ir

popud propojený
ých osob neby|a učiněna žádná jiná právni jednáni. V zájmu nebo na
:h osob nebyla zpracovatelem přijata nebo "lskutečněna žádná opatření.

Zpracovatel
výše uvedených
právních jednání opatřeníuzavřených, učiněných či přijatý:h zpracovatelem v účetním

sl>dečnO:1 ie ?il|)scn(] v vedeléri 
^iě5fskÝíT| 

sóU(rern V Pr<:zB. ()dajiI c vlažk(;3970) shérrkir 6 r 7

lti§.:.".*

."tip dl&
ffiF,
*fi{ 1 ]:,]i;§ t},]

K,,* jĚN

W**SW

6} Závér



Aiioxis Českó c 5.r.o
HrUmysloVcJ 3ól.
Českó republiko

ve vestcidne , biezna 2a22

50 Vestec
+420 272 0B4 ó1 l
info,cz,ít}oliqxis.com
www,olioxís.cz

akcionáře společnosti ve stejné lhůtě a za §tejných podmínek jako s
v souladu s § 84 odst. 1 ZOK.

.i§§ ffi s ^i} \§ §..,1, ] }

Ř*iŤ § ř q*,,*,Ji, '" 
"i

lng, Martirr Pecka

jednateI

|Č: ó3997ó31, Dič: cZó

Srx>iečn<ls1 je zr:tlscnc v ve<jelérri |.4Ěaisk,i,,]] soudeí] Y Pr<)z*, O(jdil š. Ýlaik(:39zol


