8. kapitola: Hospodářské poměry v obci
Morex s.r.o
V roce 2009 měla firma 27 zaměstnanců. Důležitým bodem byla její změna z výrobní firmy ve
firmu obchodní. Vlastní výroba nyní činí pouze 20 % produkce (výrobky pro pekaře, vybavení
prodejen, různé zakázky, apod.), 35 % tvoří nákup a prodej zboží z dovozu (zejména z Polska, Číny
a Vietnamu) a největší objem prodeje (45 %) je tvořen prodejem materiálů k pletení a aranžování.
Počet zaměstnanců byl 27, z toho řídících pracovníků bylo 7.
Hospodářský výsledek za účetní období byl 5 687 000 Kč.

Agrodružstvo Morkovice
V roce 2009 byly v družstvu zaměstnány necelé dvě stovky pracovníků, kteří pracovali ve
střediscích rostlinné výroby v Morkovicích, Litenčicích, Pačlavicích a Počenicích a ve střediscích
živočišné výroby v Počenicích, Uhřicích, Nítkovicích a Prasklicích. Předsedou představenstva a
vedoucím úseku živočišné výroby byl Ing. Václav Řezáč, místopředsedou představenstva a
vedoucím úseku rostlinné výroby Ing. Josef Uchytil, vedoucí ekonomického úseku Ing. Libuše
Fialíková a vedoucím personálně - správního úseku Ing. Jaromír Stavinoha.
V roce 2009 výrazně klesly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, a to o více než 64 mil. Kč na
186,5 mil Kč.

Členská schůze rozhodla o rozdělení disponibilního zisku ve výši 2 336 800,71 Kč následovně:
Příděl do nedělitelného fondu:
Fond kulturních a sociálních potřeb:
Rezervní fond:

100 000,- Kč
200 000,- Kč
2 036 800,71 Kč

Počet členů družstava ke konci roku byl 1 152, průměrný počet zaměstnanců byl 173, z toho bylo 8
řídících pracovníků.
Agrodružstvo mělo ke konci roku 772 krav, 478 jalovic, 203 telat a 1 býka.

Hanhart Morkovice s.r.o.
Firma Hanhart Morkovice v tomto roce i nadále patřila k předním českým výrobcům
elektropříslušenství pro automobilový průmysl. Základní jmění společnosti je 30 mil. Kč.
Vlastnická struktura je následující: 99% AUDLEY HOLDING&FINANCE LTD. a 1% ing.
Josef Švenk. Firma AUDLEY HOLDING&FINANCE LTD se sídlem na Britských Panenských
ostrovech se stala vlastníkem obchodního podílu v prosinci 2009 po likvidaci dřívějšího vlastníka
společnosti Karavela Bohemia s.r.o. Krátce nato, dne 5. ledna 2010 se majitelem tohoto podílu stala
česká firma HURCOMB TRADE s.r.o.
Rok 2009 byl poznamenán hospodářskou krizí. Objednávky od tuzemských i zahraničních
zákazníků poklesly o 10 až 50%. V důsledku toho došlo k propuštění části zaměstnanců a stav byl
cca 80 pracovníků. U těchto zbylých zaměstnanců pak stagnovaly výdělky. Export činil 34% z
celkového prodeje, hlavní exportní oblasti byly Německo, Slovensko, Turecko, Polsko a Anglie.
Společnost skončila hospodaření se ztrátou 570 000 Kč.
I v tomto roce pokračovala sanace staré ekologické zátěže chlorovanými uhlovodíky.

