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Příloha č. 2 Hlavní a vedlejší předmět podnikání společnosti MERKO CZ a.s. 

Tab 1 Hlavní předmět podnikání společnosti MERKO CZ a.s. 

CZ-NACE Název CZ-NACE 

25730 Výroba nástrojů a nářadí 

Zdroj: Administrativní rejstřík ekonomických subjektů  

Tab 2 Vedlejší předmět podnikání společnosti MERKO CZ a.s. 

CZ-NACE Název CZ-NACE 

412000 Výstavba bytových a nebytových budov 

011000 Pěstování plodin jiných než trvalých 

014000 Živočišná výroba 

014930 Chov zvířat pro zájmový chov 

015000 Smíšené hospodářství 

032200 Sladkovodní akvakultura 

162300 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 

256200 Obrábění 

257200 Výroba zámků a kování 

279000 Výroba ostatních elektrických zařízení 

330000 Opravy a instalace strojů a zařízení 

331200 Opravy strojů 

432100 Elektrické instalace 

432200 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace 

439900 Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 

461000 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

469000 Nespecializovaný velkoobchod 

471900 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

494100 Silniční nákladní doprava 

559000 Ostatní ubytování 

561000 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 

680000 Činnosti v oblasti nemovitostí 
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692000 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

702000 Poradenství v oblasti řízení 

711000 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 

721900 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 

740000 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

771100 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů 

772900 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

932900 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. 

960900 Poskytování ostatních osobních služeb j. n. 

Zdroj: Administrativní rejstřík ekonomických subjektů  
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Příloha č. 3 Produktová řada společnosti MERKO CZ a.s. 

Společnost v současnosti nabízí následující produkty a služby:  

Horizontální betonárny 

Technologické zařízení pro výrobu betonu s vysokou variabilností.  

Věžové betonárny 

Jde o stacionární stroje s velkým výkonem. Technickým řešením a uspořádáním patří k 

nejprogresivnějším zařízením pro výrobu betonu. 
Mobilní betonárny 

Technologická zařízení především pro výrobu transportního betonu s možností rychlé 

montáže a demontáže pro nasazení k výrobě v určité lokalitě.  

Recyklační zařízení 

Technologické zařízení sloužící k rozplavování zbytků betonu z betonárny a dopravních 

prostředků. Zařízení vytváří uzavřený cyklus při výrobě a chrání tak životní prostředí.  

Speciální mísírny 

Technologické zařízení pro výrobu betonu a speciálních směsí (ekologické směsi, lehčené 

materiály, suché směsi apod.). 

Stavební činnost 

Společnost nabízí jak opravy bytového fondu, tak střední stavby a průmyslové objekty. V 

rámci komplexních služeb poskytuje veškeré přípravné práce spojené se stavbou vlastní  

Vodní hospodářství 

V rámci provedení vodního hospodářství řeší společnost zásobování vodou z jiných zdrojů 

než vodovodní řád - studny, přírodní i umělé vodní nádrže, vodoteče, akumulační nádoby 

Míchačky betonu 

Výkonné míchačky určené především pro výrobu transportního betonu, používaného pro 

výstavbu silnic, mostů, přehrad a letištních ploch. Modelová řada s výkonem od 1,0 do 3,0 m3 

hotového betonu na záměs.  
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Příloha č. 4 Identifikační údaje respondentů 

Tab 3 Identifikační údaje respondentů 

  
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Respondentů celkem  100 100% 

Pohlaví resp. 
Muž 37 37% 
Žena 63 63% 

Věk 
respondentů 

18-25let 10 10% 
26-35let 21 21% 
36-45let 34 34% 
46-55let 24 24% 
56-65let 11 11% 

Sociální 
status 

respondentů 

Student 7 7% 

Zaměstnaný 56 56% 

Nezaměstnaný 0 0% 

Podnikatel 25 25% 
Na mateřské 
dovolené 12 12% 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha č. 5 Věkové složení obyvatelstva Moravskoslezského kraje 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/krajkapitola/801011-12-r_2012-29  
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Příloha č. 6 Fotografie sídla společnosti MERKO CZ a.s. 

 

Obr 1 Sídlo společnosti MERKO CZ a.s. 

Zdroj: www.merko.cz 

 

Příloha č. 6 Fotografie areálu Mlýna u Vodníka Slámy 

 

Obr 2 Okolí mlýna 

Zdroj: www.uslamy.cz 
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Obr 3 Svatební altán 

Zdroj: www.uslamy.cz 

 

 

Obr 4 Prostory pro konání společenských akcí 

Zdroj: www.uslamy.cz 
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Obr 5 Ukázka jídla 

Zdroj: www.uslamy.cz 

 

Obr 6 Budova penzionu 

Zdroj: www.uslamy.cz 

 

zdroj: www.uslamy.cz 

  

zdroj: www.uslamy.cz Obr 7 Interiér penzionu 

Zdroj: www.uslamy.cz 
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Obr 8 Konírna ve dne 

Zdroj: www.uslamy.cz 

 

Obr 9 Konírna ve tmě 

Zdroj: www.uslamy.cz 

 

 


