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VEDENÍ KONCERNU ZEPPELIN GmbH

PETER GERSTMANN
jednatel, generální ředitel

MICHAEL HEIDEMANN
jednatel, zástupce generálního ředitele  

CHRISTIAN DUMMLER
jednatel

JÜRGEN-PHILIPP KNEPPER
jednatel

Odpovědnost: rozvoj koncernu, IT,

Odpovědnost: obchod, marketing, servis;

Odpovědnost: finance, controlling,

Odpovědnost: personální útvar,

vnitřní audit, podniková komunikace;

SBU Stavební stroje EU a SBU Půjčovna strojů.

správa nemovitostí.

právní útvar, compliance;
SBU Energetické systémy.

SBU Průmyslová zařízení
a SBU Stavební a zemědělské stroje CIS.
Od roku 2007 člen a od roku 2010 předseda

Od roku 2000 člen a od roku 2010

Od roku 2011 člen vedení

správní rady koncernu ZEPPELIN GmbH.

místopředseda správní rady koncernu ZEPPELIN GmbH.

koncernu ZEPPELIN GmbH.

Současně od roku 1999 člen a od roku 2008 předseda

Od roku 2008 člen vedení koncernu
ZEPPELIN GmbH.

správní rady Zeppelin Baumaschinen GmbH.
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KONCERN
ZEPPELIN GmbH
VE SVĚTĚ
Stavební stroje EU
Německo / Rakousko / Polsko1) /
Slovenská republika / Česká republika /
Maďarsko1)

Stavební a zemědělské
stroje CIS
Arménie / Rusko / Tádžikistán / Turkmenistán /
Ukrajina / Uzbekistán / Bělorusko

Půjčovna strojů
Německo / Rakousko / Rusko /
Slovenská republika / Česká republika

Energetické systémy
Arménie / Bulharsko2) / Německo / Kazachstán2) /
Rakousko / Polsko2) / Rumunsko2) / Rusko2) /
Švýcarsko2) / Slovenská republika / Tádžikistán /
Česká republika / Turkmenistán / Ukrajina /
Maďarsko2) / Uzbekistán / Bělorusko / Kypr2)

Průmyslové systémy
Německo / Rakousko / Polsko /
Slovenská republika / Česká republika /
Maďarsko
1)
2)

pouze manipulační technika Hyster
pouze motory MaK

Díky 190 pobočkám ve 30 zemích a unikátní schopnosti dodat správné řešení
poskytuje Zeppelin svým zákazníkům výraznou konkurenční výhodu.
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VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Zeppelin CZ s.r.o.
Stanislav Chládek
JEDNATEL A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
MANAGING DIRECTOR AND EXECUTIVE HEAD
Stanislav Chládek se narodil v roce 1975. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a získal titul MBA od University of Pittsburgh, USA.
Generálním ředitelem a jednatelem společnosti Zeppelin CZ s.r.o. (dříve
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.) je od 1. 7. 2012.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Obchodní jméno

Zeppelin CZ s.r.o.

Sídlo

Lipová 72, 251 70 Modletice u Prahy

Právní forma

společnost s ručením omezeným

Jednatel

Ing. Stanislav Chládek

IČO

18627226

DIČ

CZ18627226

Auditor

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE
(v mil. Kč)

Jan Grünwald
FINANČNÍ ŘEDITEL
FINANCIAL DIRECTOR
Jan Grünwald se narodil v roce 1971. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Finančním ředitelem společnosti Zeppelin CZ s.r.o.
(dříve Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.) je od 21. 10. 2013.

2013
Prodej strojů

2011
2 294

3 159

Náhradní díly a servis

726

735

740

Pronájem a ostatní

377

595

576

OBRAT CELKEM

2 973

3 624

4 475

Provozní výsledek hospodaření

119

-22

47

Výsledek hospodaření před zdaněním

153

-11

207

5,15 %

-0,30 %

4,63 %

373

393

408

Aktiva celkem

2 679

2 403

2 854

Vlastní kapitál

1 426

1 286

1 614

53,23 %

53,52 %

56,55 %

Rentabilita obratu (ROS)
Průměrný počet zaměstnanců

Podíl vlastního kapitálu
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2012
1 870
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Zeppelin CZ s.r.o.
Vedení společnosti*

Jednatel
Generální ředitel

Asistent GŘ

Finanční ředitel

«

«

Manažer
prodeje
nových strojů CAT

Ředitel oblasti
ZÁPAD

Manažer
prodeje
použitých strojů

Ředitel oblasti
STŘED

Manažer
Product
Support

Ředitel oblasti
VÝCHOD

Ředitel divize
Důlní stroje

SBU Stavební stroje EU

«

« «

«

Ředitel
půjčoven
The Cat
Rental Store

Ředitel
divize
Energetické
systémy

SBU Půjčovna strojů –
The Cat Rental Store

SBU Energetické systémy

Manažer
marketingu
a komunikace

Personální
manažer

Manažer řízení
projektů a ICT

*Organigram platný k 1. 7. 2014.
Poznámka: Ženský rod se v organigramu nerozlišuje, mužský rod zvolen z důvodu zjednodušení.
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Struktura koncernu
ZEPPELIN GmbH
Friedrichshafen/Garching

« «

« «

« «

« «

« «

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Garching

Zeppelin International AG
Steinhausen (Švýcarsko)

Zeppelin Rental GmbH & Co. KG
Garching

Zeppelin Power Systems GmbH
& Co. KG, Hamburk

Zeppelin Systems GmbH
Friedrichshafen

Zeppelin Österreich GmbH
Fischamend u Vídně

Zeppelin Russland OOO
Moskva (Rusko)

Zeppelin Rental Österreich GmbH
Fischamend u Vídně

Zeppelin Power Systems
Russland OOO
Moskva (Rusko)

Zeppelin Reimelt GmbH
Rödermark

Zeppelin CZ s.r.o.
Modletice u Prahy
(Česká republika)

Zeppelin Agro OOO
Moskva (Rusko)

Zeppelin Rental Russland GmbH
Garching

Zeppelin Belgium N.V.
Genk (Belgie)

Zeppelin SK s.r.o.
Banská Bystrica
(Slovenská republika)

Zeppelin Ukraine TOW
Kyjev (Ukrajina)

Zeppelin Rental Russland OOO
Moskva

Zeppelin Plast Tech S.r.I.
Miláno (Itálie)

Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Varšava (Polsko)

Zeppelin Belarus OOO
Minsk (Bělorusko)

Fritz Berndt
Verkehrstechnik GmbH
Kolín n. Rýnem

Zeppelin Systems UK Ltd.
Nottingham (Velká Británie)

Zeppelin Körös Spedit Kft.
Budapešť (Maďarsko)

Zeppelin Armenien LLC
Jerevan (Arménie)

GSL Zeppelin GmbH
Hunxe

Zeppelin Gulf Co. Ltd.
Jubail (Saudská Arábie)

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
Kyjev (Ukrajina)

Zeppelin Tadschikistan
Dušanbe (Tádžikistán)

Energyst BV
Breda (Holandsko)

Zeppelin Systems USA inc.
Odessa, Florida (USA)

CZ LOKO, a.s., Česká Třebová
(Česká republika)

Zeppelin Turkmenistan JV
Ašchabad (Turkmenistán)

JMB Zeppelin Equipamentos
Industriais Ltda., Sao Paulo
(Brazílie)

Central Asia Machinery LLC
Taškent (Uzbekistán)

Zeppelin Systems India Pvt. Ltd.
Baroda (Indie)

Zeppelin Systems China Co. Ltd.
Peking / Šanghaj (Čína)

Zeppelin Systems
Singapore Pte. Ltd.
(Singapur)
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ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Rok 2013 je možné skutečně chápat jako přelomový,
alespoň co se týče naší společnosti. Do jejího fungování se poprvé začala výrazněji promítat restrukturalizační opatření z roku 2012, jejichž cílem byla optimalizace
nákladů a zvýšení efektivity v rámci jednotlivých komodit. Tato opatření dala vzniknout základům pro další
úspěšné fungování naší společnosti, z které pochopitelně těží a budou nadále těžit také naši zákazníci.
V roce 2013 činil celkový obrat naší společnosti
2,93 mld. Kč s realizovaným ziskem 137 mil. Kč. Do
kladného hospodářského výsledku se příznivě promítl
jak vliv již zmiňovaných restrukturalizačních opatření,
tak další faktory, jakými jsou například optimalizace
nájemní flotily našich půjčoven nebo jednorázový odprodej přebytečných skladovacích prostor. Výsledek
roku 2013 byl také výrazně poznamenán přípravou na
ukončení našich aktivit v oblasti prodeje nové manipulační techniky.
Co se týče našich zahraničních dceřiných společností, úspěšný rok má za sebou slovenská společnost
Zeppelin SK (dříve Phoenix Zeppelin), která se s neutěšenou situací na tamějším malém trhu vypořádala
s kladným ziskem 24,3 mil. Kč. Naše polská divize manipulační techniky dosáhala zisku 13,1 mil. Kč. Naproti
tomu výsledek ukrajinské divize zůstal i vzhledem k panující nestabilitě na tomto trhu za naším očekáváním.

«

Vážení obchodní partneři,
rád bych Vám na tomto místě poděkoval za
přízeň a spolupráci v roce 2013, který byl mnohými vnímán jako pomyslný odrazový můstek
v dlouhotrvajícím období ekonomické recese,
která začala přibližně v roce 2009 a postihla zejména oblast stavebnictví.

V roce 2014 budeme pokračovat v nastoupeném trendu a rádi bychom se zaměřili na zkvalitnění interních
procesů, zejména pak na zvýšení efektivity v oblasti
nákupu zboží a služeb a skladového hospodářství obecně. Do celkového výsledku letošního roku by měl výrazněji zasáhnout nákup naší nové ostravské divize Důlní
stroje z listopadu 2013 a také utlumení aktivit v oblasti
manipulační techniky Hyster, ke kterému došlo v únoru 2014. Předpokládané oživení celkové ekonomické
situace v České republice by mělo konečně rozhýbat
i velké investorské projekty s velkým návazným potenciálem na naše služby a produkty.

Stanislav Chládek

Ať už bude nakonec reálná situace na trhu v roce 2014
jakákoli, našim zákazníkům budeme i nadále poskytovat pouze kvalitní služby, technologie a produkty, které jim ušetří přímé i nepřímé náklady a pomohou jim
v realizaci jejich podnikatelských plánů a cílů, přesně
v souladu se strategií našeho mateřského koncernu
ZEPPELIN GmbH.

Stanislav Chládek
jednatel a generální ředitel Zeppelin CZ s.r.o.

«
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O SPOLEČNOSTI Zeppelin CZ
O společnosti
Společnost Zeppelin CZ s.r.o., která patří do nadnárodního koncernu ZEPPELIN GmbH, je oficiálním dealerem strojů a motorů značky Cat® pro Českou republiku a Slovensko. Na český trh dodává širokou škálu
stavebních, zemních, zemědělských a důlních strojů
amerického výrobce Caterpillar. Je také dodavatelem
komplexních energetických řešení a systémů od stejnojmenného výrobce.
Koncern ZEPPELIN GmbH, do kterého patří společnost
Zeppelin CZ s.r.o., provozuje 190 poboček ve 30 zemích světa. Aktivity koncernu jsou v globálním měřítku
velmi široké a jsou rozdělené do pěti základních sku-

pin, takzvaných „strategických obchodních jednotek“
(SBU = Strategic Busines Unit). Na území České republiky je společnost Zeppelin CZ aktivní v rámci těchto
tří skupin: Stavební stroje EU, Energetické systémy
a Půjčovna strojů (The Cat Rental Store).
Kromě České republiky je společnost Zeppelin CZ zastoupena také na trzích východní a střední Evropy, a to
prostřednictvím dceřiných společností Zeppelin SK,
Zeppelin Polska a Phoenix Zeppelin Ukraine. Podílí se
také na řízení částečně vlastněných společností Hyster
Körös-Spedit a CZ LOKO.

Společnost Zeppelin CZ patří dlouhodobě k lídrům v prodeji a pronájmu stavební techniky na tuzemském trhu.
Dlouholetá tradice na českém trhu, stejně jako silné
zázemí mateřského koncernu ZEPPELIN GmbH dávají
zákazníkovi jistotu spolehlivých a kvalitních služeb.
Zeppelin CZ je synonymem pro špičkové technologie.
V povědomí veřejnosti je zapsána jako dodavatel vyspělých technologických řešení, ať již samotných strojů
Cat® či doprovodných služeb, jako je například služba
pro efektivní správu strojů Condition Monitoring nebo
systém pro monitorování strojů Cat® Product Link™.
Společnost je činná také v celé řadě veřejně prospěšných a charitativních činností.

Evropy a Střední Asie. Zeppelin je výhradním dealerem
amerického výrobce strojů a zařízení Caterpillar.
Velkou část aktivit koncernu zaujímá také vývoj a výroba specializovaných průmyslových zařízení pro manipulaci a uskladnění sypkých materiálů a kapalin.

Zeppelin CZ v roce 2013

Zeppelin ve světě
V současné době je hlavním pilířem činnosti koncernu
ZEPPELIN GmbH obchodní a nevýrobní činnost. Firma
se zabývá především prodejem, servisem a půjčováním
stavebních strojů, motorů a prostředků pro pozemní
dopravu v Německu, Rakousku a v zemích východní

Jedničkou ve svém oboru…
Filozofií společnosti Zeppelin CZ je poskytovat zákazníkovi komplexní služby, tedy nejen prodej nových nebo
použitých strojů Cat®, ale také servisní služby a prodej
náhradních dílů, zapůjčení stroje i s kvalifikovanou obsluhou nebo finanční poradenství při nákupu techniky.
Příznivce značky Cat sdružuje v zájmovém sdružení
Klub posádek Cat.
Stavební stroj nebo malou mechanizaci si může zájemce v České republice zapůjčit v jedné z jedenácti

poboček autorizované půjčovny The Cat Rental Store,
která disponuje jak kvalitními stroji Cat, tak i stroji jiných značek.
V oblasti financování nákupu strojů spolupracuje
Zeppelin CZ s.r.o. s renomovanou společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., a díky této spolupráci je schopna připravit zákazníkovi finanční produkt pro nákup techniky doslova na míru.

Společnost Zeppelin CZ prošla v letech 2012 a 2013 reorganizačním procesem. Jeho součástí bylo mimo jiné
rozdělení prodeje stavebních strojů do tří regionálních
oblastí (Střed, Západ, Východ), které přineslo zákazníkovi lepší obslužnost a umožnilo společnosti pružně
reagovat na aktuální podmínky lokálních trhů.
V roce 2013 se završila spolupráce s koncernem
ZEPPELIN GmbH a koncern se od tohoto roku stává
stoprocentním vlastníkem společnosti Zeppelin CZ.
Sbližování s mateřským koncernem znamenalo pro
společnost Zeppelin CZ přijetí celé řady strategických
projektů a konceptů, jejichž cílem je integrovat poskytované služby v souladu se standardy koncernu, což
v konečném důsledku vedlo k dalšímu zkvalitnění služeb
pro zákazníky a k posílení pozice společnosti na trhu.
Společnost Zeppelin CZ se tak například zapojila do
mezinárodního koncernového projektu Z-Brand, jehož
cílem je posílit identitu koncernu ve všech oblastech
světa, kde koncern působí. V rámci projektu Z-Brand
dochází postupně ke změně vizuální identity společnosti a také ke změně názvu společnosti.*

I v roce 2013 došlo ze strany Zeppelin CZ k aktivnímu naplňování koncernové „GPS“ strategie, která se orientuje na tři základní pilíře: růst, stabilitu
a výkonnost.
Společnost Zeppelin CZ pružně reagovala na měnící
se podmínky trhu a na útlum ve stavebnictví odpověděla akčními nabídkami a rozšířenými službami v oborech, jako je například zemědělství nebo komunální
hospodářství. Aktivní působení v segmentech jako je
zemědělství nebo odpadový průmysl, by mělo v dalším
období přispět k růstu ve všech oblastech podnikání
společnosti, tedy například v oddělení servisu a náhradních dílů nebo v půjčovnách The Cat Rental Store.

* Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se ke dni 1. 6. 2014 přejmenovala na Zeppelin CZ s.r.o.
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STRATEGICKÉ OBCHODNÍ
JEDNOTKY KONCERNU
ZEPPELIN GmbH

HISTORIE

Společnost Zeppelin CZ je začleněna do struktury strategických obchodních jednotek SBU
(„Strategic Business Units“) koncernu ZEPPELIN GmbH. Tuto strukturu používají všechny
dceřiné společnosti koncernu. Strategické obchodní jednotky umožňují efektivnější řízení
společností napříč celým koncernem a snadné sdílení zkušeností a know-how.

Historie společnosti Zeppelin CZ
Počátky společnosti spadají do sedmdesátých let minulého století, kdy byla pro účely výhradního zastoupení výrobce Caterpillar založena společnost Phoenix
Praha a.s. V roce 1991 se společnost Phoenix Praha
a.s. spojuje se zástupcem Caterpillar v Německu –
firmou Zeppelin Metallwerke GmbH (dnes Zeppelin
Baumaschinen GmbH) – a vzniká Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o. Jejím cílem je pokrytí trhu České a Slovenské republiky kompletní nabídkou strojů a zařízení,
které Caterpillar nabízí, včetně odpovídajícího zabezpečení servisem a dodávkami náhradních dílů. V roce
1993 je otevřena první pobočka na Slovensku (dnes
dceřiná společnost).

Dovršení spolupráce se skupinou Zeppelin nastává
v roce 2013 a Zeppelin se stává stoprocentním vlastníkem společnosti Phoenix-Zeppelin. Na konci roku
2013 se společnost rozšiřuje o novou divizi Důlní
stroje, a to v důsledku převzetí nevýrobní části společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic,
a.s., (dříve BASTRO, a.s., a Bucyrus Czech Republic,
a.s.). Toto převzetí je součástí nadnárodní akvizice mezi
skupinou Zeppelin a výrobcem Caterpillar a znamená,
že k výše uvedenému datu přebírá společnost Phoenix-Zeppelin odpovědnost za technickou podporu, prodej
a servis strojů a zařízení Cat® pro podpovrchovou těžbu
nerostných zdrojů. V červnu 2014 se společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., přejmenovala na Zeppelin CZ s.r.o.

SBU Stavební stroje EU
Jednou z předních prodejních a servisních jednotek pro stavební stroje v Evropě je strategická obchodní jednotka Stavební stroje EU, která v sobě spojuje kvalitní produkty
světoznámé firmy Caterpillar s prvotřídním servisem společnosti Zeppelin. V rámci
strategické obchodní jednotky mohou zákazníci vybírat z širokého portfolia produktů, od
kolových nebo pásových nakladačů, damprů až po moderní hybridní rýpadla. Generální
opravy strojů nabízí jedinečný program Caterpillar Certified Rebuild a nabídku završují
nejmodernější systémy řízení flotily s podporou technologie GPS.
SBU Stavební a zemědělské stroje CIS
Tato strategická obchodní jednotka, zaměřená na prodej a servis kvalitních stavebních
a důlních strojů výrobce Caterpillar, si na trzích východní Evropy a Střední Asie vybudovala silné renomé. Součástí široké nabídky jsou také stavební stroje čínského výrobce
SEM, kterého vlastní společnost Caterpillar. Prim ovšem hrají těžké stroje a mechanizace Cat® pro práci v lomech a kamenolomech; portfolio doplňují stroje do zemědělství
a lesního hospodářství od předních mezinárodních výrobců.
SBU Půjčovna strojů
Strategická obchodní jednotka Půjčovna strojů – The Cat Rental Store poskytuje efektivní a cenově přijatelné pronájmy strojů a zařízení zákazníkům v oborech, jako je stavebnictví, logistika, průmysl, zemědělství nebo řemeslná výroba. Široké portfolio výrobků
a služeb obsahuje stavební stroje a zařízení, zabezpečovací dopravní a stavební systémy,
pracovní plošiny, vysokozdvižné vozíky nebo zemědělské stroje a zařízení. Profesionální
nájemní služby nabízí Půjčovna strojů – The Cat Rental Store také pro velké, vysoce
specializované průmyslové provozy.

Historie skupiny Zeppelin
Na počátku historie nadnárodní skupiny Zeppelin stál
legendární konstruktér vzducholodí s typickým „doutníkovým“ tvarem – hrabě Ferdinand von Zeppelin. Jeho
první úspěšné experimenty se vzduchoplavbou ho
v roce 1908 přiměly k založení společnosti Luftschiftbau Zeppelin GmbH, kterou následně vložil do správy
nově založené nadaci Zeppelin. Struktura, postavená
na vlastnictví firem nadací Zeppelin, přetrvala až do
dnešních dnů.
Předválečný vývoj se nesl ve znamení rychle rostoucího odvětví vzduchoplavby, což vedlo k rozvoji a vzniku
dalších společností z navazujících oborů, z nichž mnohé
jsou aktivní dodnes. Ze společností, vlastněných a spravovaných nadací Zeppelin, které mají kořeny v tomto
období, jmenujme za všechny alespoň Maybach-Motorenbau, Dornier nebo ZF Friedrichshafen AG.
Po druhé světové válce tradiční výroba vzducholodí
upadá, nicméně silný odkaz zakladatele, hraběte Fer18

dinanda von Zeppelin, a nesmírné inovační úsilí lidí působících v rámci nadace, umožní znovuobnovení značky
Zeppelin v rozsahu, který historie průmyslové výroby
doposud nepoznala.
Přijetím koncernové struktury, ke kterému dochází po
válce, vznikají dvě samostatné divize, jedna pro obchod
a druhá pro průmysl. Průmyslová část koncernu se orientuje například na výrobu anténních systémů, zařízení
pro automobilový průmysl nebo lehkých konstrukcí a sil
pro chemický průmysl. Rozmach obchodní divize koncernu pak předznamená rok 1954, kdy Zeppelin získává
výhradní zastoupení pro prodej a servis strojů, zařízení
a energetických systémů Caterpillar v Německu. Distribuční síť pro Caterpillar se pak rozšířila v devadesátých
letech i do oblastí východní a střední Evropy, Ruska
a Střední Asie.
Skupina Zeppelin v roce 2013 zaměstnávala 7 494 lidí,
dosáhla obratu 2 438,7 mil. eur a zisku 73,2 mil. eur.

SBU Energetické systémy
SBU Energetické systémy je předním poskytovatelem systémových řešení v oblasti energetiky a motorů. Zabývá se prodejem, inženýrskými službami a servisem motorů značek
Cat a MaK pro průmyslové a námořní použití, kolejová vozidla, ropný průmysl a plynárenství, dále také pro výrobu energie a tepla. Kromě agregátů s plynovými a dieselovými
motory na výrobu elektřiny nabízí tato divize vysoce výkonné pohonné jednotky, které
se používají v průmyslu, zemědělství, na železnicích, v lodní dopravě a při těžbě ropy
a zemního plynu.
SBU Průmyslové systémy
Doménou této strategické obchodní jednotky je vývoj a výroba komponent a zařízení
pro manipulaci s kvalitním sypkým materiálem a kapalinami pro přední světové firmy
v oblastech, jako je chemický průmysl, gumárenství, potravinářský nebo nápojový průmysl. Základem podnikání je poskytovat zákazníkovi komplexní služby, od základního
inženýringu přes výrobu vlastních komponent a jejich montáž až po poprodejní servis.
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Stavební stroje EU

až po financování, dává zákazníkovi větší možnosti při
volbě, šetří jeho čas i přímé náklady.
V roce 2013 realizovala společnost Zeppelin CZ řadu
významných zakázek pro malé, střední i velké nadnárodní společnosti. Mezi nejprestižnější a co do objemu největší zakázky patří komplexní výměna flotily
Caterpillar ve velkolomu Čertovy schody ve středních
Čechách, kde byly na konci června za účasti zástupců
obou společností a celé řady médií slavnostně předány tři obří dampry Cat 775G a dva kolové nakladače
Cat 988H.

Strategická obchodní jednotka Stavební stroje EU je
v pozici vedoucí obchodně-servisní organizace pro
stavební stroje spolehlivým partnerem svých zákazníků v Evropě. V jejích aktivitách se spojují vysoce
kvalitní produkty značky Caterpillar s jedinečnými
službami Zeppelin. Zákazníci profitují ze široké nabídky strojů, zařízení a příslušenství, od kolových nakladačů přes skládkové manipulátory a pásové dozery až
po rýpadla s hybridním pohonem. Jedinečný servisní
program Caterpillar CCR umožňuje efektivní generální opravy použitých strojů. Nabídku služeb doplňují
nejmodernější systémy managementu strojového
parku a řízení strojů s podporou GPS.

Novinky v roce 2013

SBU STAVEBNÍ STROJE EU
Stavební, zemní a důlní stroje Cat
Prodej nových a použitých stavebních, zemních a důlních strojů Cat® patří k základním pilířům společnosti
Zeppelin CZ. Se stroji Cat® se zákazníci v České republice a na Slovensku setkávají již přes čtyřicet let.
Kvalita strojů, jejich spolehlivost a perfektně fungující
prodejní a poprodejní služby – to jsou faktory, které pomáhají společnosti Zeppelin CZ udržet dominantní postavení na specifickém trhu se stavební technikou. Od
prosince 2013 bylo portfolio nabízených strojů rozšíře-

no také o důlní stroje a zařízení Cat®, a to v důsledku
převzetí nevýrobní části společnosti Caterpillar Global
Mining Czech Republic, a.s.
V rámci působení v České republice je prodej nových
a použitých strojů Cat® rozdělen do tří oblastí (Střed,
Západ, Východ), v koncernové struktuře Zeppelin spadá
prodej nových strojů pod strategickou obchodní jednotku SBU Construction Machines (Stavební stroje EU).

Bilancování roku 2013
Podle očekávání byl trh se stavebními stroji v roce 2013
nadále ovlivňován poklesem investic ve stavebnictví,
díky němuž došlo k propadu trhu o 13 % (pokles u strojů
CORE činí 6,5 %; u BCP strojů 14 %). Turbulentní výkyvy na trhu ovšem nejsou pro společnost Zeppelin CZ
novým jevem – od roku 2008 se křivka prodeje stavebních strojů pohybuje v sinusoidě; od roku 2011 má pak
setrvalou, mírně klesající tendenci. Průvodním znakem
tohoto vývoje je vytrvalý tlak na prodejní cenu, ale také
na kvalitu všech doprovodných služeb. Za posledních
pět let vzrostl zájem například o telematické služby,
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díky kterým mohou naši zákazníci sledovat produktivitu
svého strojového parku a lépe si rozvrhnout náklady na
jeho provoz. Zákazníci také oceňují maximální individuální přístup a odborné znalosti našich zkušených prodejců, kteří s nimi přímo v terénu projdou jejich požadavky a navrhnou nejlepší řešení. V tomto směru se nám
osvědčila také dlouhodobá spolupráce se společností
Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., díky které jsme
schopni připravit finanční nabídku přímo na míru zákazníka. Široká nabídka služeb pod jednou střechou, od
prodeje nových nebo použitých strojů, servisu, půjčovny

Jednou z cest, jak úspěšně čelit nepříznivému vývoji
na trhu, je soustředit se na nové segmenty trhu, které slibují růstový vývoj. Široká nabídka strojů výrobce
Caterpillar i jeho neustálé inovační úsilí nám umožňuje
dobře zacílit na tyto nové segmenty.
Mezi novinkami roku 2013 vynikaly především malé
kolové nakladače Cat® řady K, které najdou široké
uplatnění i v řadě jiných oborů než ve stavebnictví.
Nová řada teleskopických manipulátorů Cat® řady C
pak zacílila do oblasti zemědělství, kde jsou tyto stroje
vyhledávaným artiklem, zejména pro svou agilnost, sílu
a snadné ovládání. Zástupci malých a středních firem
pak s očekáváním sledovali uvedení nové řady rýpadlo-nakladačů Cat® řady F, která aspiruje stát se důstojným nástupcem předchozí oblíbené řady E.
Perspektivy
Následující období by mělo přinést tolik potřebné
uklidnění trhu a mělo by dojít k postupnému rozjezdu některých investičních projektů ve stavebnictví.
Prognózy mluví o meziročním nárůstu trhu o 6 %. Oddělení prodeje nových strojů společnosti Zeppelin CZ
se bude nadále zaměřovat na různorodé segmenty
trhu, aby byl případný propad v jednom odvětví kompenzován nárůstem v jiném odvětví. Pro zákazníky se
připravuje celá řada atraktivních akčních nabídek,
v rámci kterých bude možné pořídit si stroje Cat® za
výhodných podmínek.
Na trh budou také uvedeny další novinky výrobce Caterpillar, například nová kolová rýpadla řady F nebo
střední kolové nakladače řady M.
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Manipulační technika Hyster
Společnost Zeppelin CZ byla v roce 2013 také výhradním prodejcem manipulační techniky Hyster.* Co se
týče této komodity, pokračovala i v roce 2013 situace
z předešlých tří let – trh se stabilizoval a s počtem 5 300
nových prodaných vozíků se tato komodita pohybuje na
úrovni zhruba 75 % objemu prodejů zaznamenaných
v předkrizovém období, tj. před rokem 2009. Srovnáme-li čísla v rámci jednotlivých kategorií manipulační
techniky, pak největšího meziročního nárůstu v prodeji
se dočkaly elektrické vozíky (s nárůstem okolo 13 %).
Mezi nejvýznamnější zakázky uplynulého roku patřila
dodávka nové manipulační techniky do společností
jako je například BC LOGISTICS s.r.o., Raben Logistics Czech s.r.o., W - CHARIOTS, a.s., nebo BJS Czech

s.r.o.; dále prodej big trucků a strojů pro speciální aplikace společnostem jako je VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Toray Textiles Central Europe s.r.o. nebo
A1 - Transport & Logistic s.r.o.
Vážíme si také prodloužení celé řady dlouhodobých
nájemních smluv u našich zákazníků.
Navzdory mírnému oživení trhu s manipulační technikou došlo z rozhodnutí mateřského koncernu ZEPPELIN GmbH ke dni 28. 2. 2014 k ukončení dealerského
zastoupení pro prodej nové manipulační techniky
Hyster v České republice. Dealerské zastoupení získala společnost Hyster CZ. Společnost Zeppelin CZ
nadále poskytuje servisní služby a prodej použité manipulační techniky.

Servis a náhradní díly
Oddělení Product Support společnosti Zeppelin CZ
zaznamenalo v roce 2013 stoupající zájem o programy preventivní péče o stroje. Ačkoli na trhu působí
řada prodejců neoriginálních náhradních dílů, zákazníci se nebojí investovat do kvalitních dílů a odborného servisu, který jim zajistí lepší provozuschopnost
jejich stroje. Důkazem mohou být tři realizované generální opravy strojů Cat, provedené podle přísných
norem certifikovaných programů výrobce The Cat Certified Rebuild Program (CCR). Při těchto opravách je
stroj rozebrán doslova do posledního šroubku a podle
výrobních manuálů Caterpillar opětovně sestaven za
použití originálních dílů Cat®.
V rámci zvyšování kvality služeb zahájila společnost
Zeppelin CZ jako první česká firma ve svém oboru analýzu chladicích kapalin ve vlastních laboratořích.
Atraktivitu služeb podpořily akční nabídky na prodej
originálních náhradních dílů. Společnost také úspěšně
propagovala telematickou službu Cat® Product Link™,
která je základním prvkem pro program preventivní
péče Condition Monitoring. Tento program poskytuje
zákazníkovi informace, které mu umožňují řídit náklady
na provoz stroje a zvyšovat jeho produktivitu.
I v roce 2014 hodlá společnost stavět na certifikovaných
přestavbách strojů, telematických službách a široké nabídce originálních a továrně repasovaných dílů Cat®.
Větší komfort při nákupu náhradních dílů přinese plánovaný zákaznický e-shop.
Rozšíření o novou divizi Důlní stroje umožní plné využití
jejich výrobně-technologických kapacit, což rozšíří nabídku servisu například o opravy lineárních hydromotorů nebo opravy svářením.

* Prodej nové manipulační techniky Hyster byl ukončen ke dni 28. února 2014.
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Půjčovna strojů
Strategická obchodní jednotka Půjčovna strojů – The
Cat Rental Store se vyznačuje ekonomicky výhodnými a na míru šitými službami pro zákazníky z oborů,
jako je stavebnictví, doprava, průmysl nebo řemeslná výroba. K rozsáhlému portfoliu výrobků a služeb
patří zejména pronájem stavebních strojů a zařízení,
sanitárních systémů, pracovních plošin, vysokozdvižných vozíků, zemědělských strojů, malé mechanizace
a dalších zařízení. Ve spolupráci s divizí Průmyslové
systémy nabízí Půjčovna strojů také profesionální
služby pro průmyslová odvětví.

SBU PŮJČOVNA STROJŮ
Půjčit si stroj od nás se vyplatí
Půjčovny strojů a zařízení Zeppelin CZ (The Cat Rental
Store) udávaly i v roce 2013 směr na trhu pronájmu stavebních strojů a mechanizace. Své služby nabízí zákazníkům v 11 pobočkách po celé České republice. Kvalita
poskytovaných služeb i půjčovaných strojů odpovídá
standardům mateřského koncernu ZEPPELIN GmbH,
jehož jsou půjčovny součástí.
Začátek roku 2013 byl z hlediska pronájmu strojů komplikovaný, a to z důvodu dlouhotrvající zimy a špatných
klimatických podmínek, kvůli kterým došlo k pozdržení nebo odložení některých významných stavebních
projektů. Navzdory tomu se půjčovnám Zeppelin CZ
podařilo udržet pozici jedničky na trhu v pronájmu stavebních strojů a pracovních plošin a během roku byla
přijata další opatření pro stabilizaci této pozice i v následujícím období. Půjčovny například připravily pro své
zákazníky nové produkty a služby a přistoupilo se k další modernizaci stávající flotily, což se během roku 2013
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ukázalo jako správný krok. Pomalejší start byl vykompenzován nárůstem zakázek ve druhé polovině roku.
V roce 2013 registrovaly půjčovny strojů a zařízení
Zeppelin CZ největší zájem o pracovní plošiny, dále
o příslušenství ke stavebním strojům a ze strojů pak
o minirýpadla, malé nakladače a malé pásové dampry.
Z těžké mechanizace byla nasazena také rýpadla s demoličními nůžkami a skalními frézami.
Stroje z půjčoven Zeppelin CZ byly v roce 2013 součástí
několika významných projektů – řidiči je mohli spatřit
při rekonstrukci dálnice D1 a D3, kde byly nasazeny
desítky našich strojů, dále se podílely na významných
developerských projektech, jako byla například stavba
byznys centra v Praze 4 – Michli, na sanačních pracích podél řeky Labe nebo na demolicích starých budov v Ústeckém kraji. Stroje se účastnily také výstavby
nové linky metra v Praze.

Široká nabídka strojů a příslušenství pro různé aplikace, rychlý a kvalitní servis a individuální přístup k zákazníkovi – to jsou oblasti, na kterých půjčovny strojů
Zeppelin CZ vystavěly svou pověst. Aby i v budoucnu
mohly splnit nejrozmanitější požadavky zákazníků, byl
strojový park půjčoven v roce 2013 rozšířen o další
stroje a zařízení, zejména pak z kategorie pracovních
plošin a malé mechanizace.
Celou řadu novinek přichystaly půjčovny pro své nejvěrnější zákazníky, a to v rámci věrnostního programu
Plus Klub, díky kterému mohli čerpat různé výhody
v podobě dárků nebo slev.
Modernizace flotily a její doplnění o další stroje renomovaných značek (nejen Cat) bude pokračovat i v roce
2014. V ostrém konkurenčním boji vsadily půjčovny
strojů Zeppelin CZ na kvalitu produktů a služeb a tento
trend bude jednoznačně v dalším vývoji určující.
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Energetické systémy
Strategická obchodní jednotka Energetické systémy je předním poskytovatelem systémových řešení
v oblasti energetiky a motorů. Zabývá se prodejem,
projektováním a servisem motorů značky Cat a MaK,
které najdou uplatnění v námořní a kolejové dopravě, ropném a plynárenském průmyslu nebo při výrobě
elektřiny a tepla. Druhou část produktového portfolia
tvoří napájecí zdroje, dieselagregáty a kogenerační
jednotky různých výkonnostních kategorií, které mohou být instalovány v budovách či kontejnerech.

SBU ENERGETICKÉ SYSTÉMY

energetických systémů a zařízení Cat v České republice
a její přidanou hodnotou je mimo jiné schopnost nabídnout zákazníkovi komplexní řešení, a to včetně autorizovaného servisu a poradenské činnosti. Konkurenční
výhodou společnosti Zeppelin CZ jsou dále vlastní
skladové zásoby a přístup ke skladům ostatních dealerů Cat v Evropě, díky kterým může společnost pružně
reagovat na aktuální požadavky zákazníka, a poptávané řešení je tak schopna dodat v řádu několika dnů.
Perspektiva v roce 2014

Bilancování roku 2013
Ačkoli výchozí startovní podmínky na začátku roku
2013 nebyly pro divizi Energetické systémy (dále jen
ES) zrovna ideální (pokračující propad trhu zejména
v oblasti stavebnictví a průmyslové výroby), působení
na trhu lze hodnotit jako úspěšné.
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Propad stavebního trhu se zákonitě projevil v poklesu
dodávek technologií nouzového na napájení pro velké
stavební projekty, na druhou stranu byl tento výpadek
v roce 2013 kompenzován významnými zakázkami pro
energetický a strojírenský průmysl. Odběrateli divize
ES se v roce 2013 stali například významní výrobci
železničních a drážních vozidel v České republice i na
Slovensku nebo uhelné elektrárny Počerady a Prunéřov
patřící do portfolia energetické skupiny ČEZ.

s motory Cat G3616 a čtyř záložních energetických
zdrojů s motory Cat C175-20 pro obě elektrárny předznamenala vstup divize ES do světa velké energetiky.
Společnost Zeppelin CZ je hrdá na to, že se prostřednictvím divize ES může podílet na zabezpečení dvou
našich jaderných elektráren. Vyjma velkých strategických projektů se divizi ES podařilo v roce 2013 splnit
očekávání v souvislosti s prodejem strojů a zařízení
s certifikací. Modernizace lokomotiv v České republice zatím nepokračuje tempem, které by pro divizi ES
znamenalo výrazný nárůst zakázek. Tento trend může
být v budoucnosti kompenzován očekávaným nárůstem
exportu lokomotivních motorů a zařízení do zemí bývalého Společenství nezávislých států (SNS).

Největším úspěchem divize ES, jak již bylo zmíněno
výše, bylo získání dvou významných zakázek: kompresorová soustrojí pro podzemní zásobníky plynu a dodávka zařízení pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Instalace tří kusů kompresorových soustrojí

V oblasti retailu (týká se především elektrocentrál
s výkonem do 700 kVA) pokračovalo v roce 2013 cenové soupeření, do kterého se na českém trhu zapojilo
téměř 30 různých dodavatelů s více než 20 značkami.
Společnost Zeppelin CZ je výhradním distributorem

Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ
chce v roce 2014 dále posilovat svou pozici v energetice. Předmětem jejího zájmu bude výroba a přenos
elektrické energie a také teplárenství. Pokračovat
chce v instalaci nových plynových motorů Cat v trakci.
Konkurenční výhoda, vyplývající z pozice systémového
integrátora na trhu zabezpečeného napájení, může být
v roce 2014 využita při výstavbě „high-tech“ datacenter a dalších sofistikovaných pracovišť.
Potvrzením technologické vyspělosti a kvality lidských zdrojů divize ES je zapojení do širšího výzkumu
předních vědeckých institucí v ČR, a to především
v oblastech výzkumu využití nestandardních paliv
jako je například pyrolyzní plyn nebo plyn vznikající
v čistírnách odpadních vod. Jako novinka bude zákazníkům představeno řešení tzv. „black-startu“ středních energetických zdrojů, které může být využito
například v městských teplárnách.
Divize ES společnosti Zeppelin CZ má před sebou zajímavý rok, který by měl v mnoha ohledech navázat na
úspěchy v roce 2013.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
společníkům společnosti Zeppelin CZ s.r.o.
(dříve Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.)
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2013
Výkaz zisku a ztráty a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Minulé úč.
období 2012

Běžné účetní období

A.

AKTIVA CELKEM

B.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

B.

Dlouhodobý majetek

B.

I.

B.

I.

B.

II.

B.

II.

B.

III.

B.

III.

Dlouhodobý nehmotný majetek
1.

Software

2.

Ocenitelná práva
Dlouhodobý hmotný majetek

32

C.

I.

Netto

Netto

3 545 827

- 866 815

2 679 012

2 403 450

1 806 733

- 659 439

1 147 294

1 093 592

C.

II.

C.

II.

Brutto

Korekce

Netto

Netto

20 898

0

20 898

24 974

384 731

- 39 963

344 768

321 670

17 863

0

17 863

19 028

3 718

0

3 718

4 329

823

0

823

3 771

13 322

0

13 322

10 928

Krátkodobé pohledávky

893 583

- 125 812

767 771

626 180

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

705 550

- 115 226

590 324

581 515

10 586

- 10 586

0

0

8 090

0

8 090

7 416

0

0

0

18 574

130 238

0

130 238

3 623

33 335

0

33 335

14 316

5 784

0

5 784

736

181 519

0

181 519

28 455

1 125

0

1 125

1 110

180 394

0

180 394

27 345

2 244

0

2 244

10 934

Časové rozlišení

2 244

0

2 244

10 934

1.

Náklady příštích období

2 183

0

2 183

10 873

2.

Příjmy příštích období

61

0

61

61

2.

Nedokončená výroba a polotovary

3.

Zboží
Dlouhodobé pohledávky

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

1 806 733

- 659 439

1 147 294

1 093 592

2.

Jiné pohledávky

223 143

- 32 478

190 665

614

3.

Odložená daňová pohledávka

33 672

- 31 659

2 013

411

C.

III.

189 471

- 819

188 652

203

C.

III.

1 374 762

- 608 719

766 043

905 103

2.

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

Pozemky

114 531

0

114 531

133 627

3.

Pohledávky – podstatný vliv

2.

Stavby

615 970

- 246 506

369 464

404 946

4.

Stát – daňové pohledávky

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

608 810

- 360 396

248 414

362 907

5.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

4.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

2 630

- 1 817

813

3 623

6.

Dohadné účty aktivní

5.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

32 821

0

32 821

0

7.

Jiné pohledávky

208 828

- 18 242

190 586

187 875

C.

IV.

77 098

- 18 242

58 856

56 145

C.

IV.

131 730

0

131 730

131 730

1 736 850

- 207 376

1 529 474

1 298 924

D.

Zásoby

643 885

- 81 564

562 321

625 261

D.

I.

Materiál

238 256

- 41 601

196 655

278 617

D.

I.

Dlouhodobý finanční majetek
1.

Podíly - ovládaná osoba

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Oběžná aktiva

I.

Korekce

1.

C.

C.

Brutto

1.

Minulé úč.
období 2012

Běžné účetní období

Krátkodobý finanční majetek
1.

Peníze

2.

Účty v bankách

OSTATNÍ AKTIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2013
Výkaz zisku a ztráty a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Stav v minulém
účetním období 2012

Stav v běžném
účetním období

PASIVA CELKEM

A.

VLASTNÍ KAPITÁL

A.

I.

A.

I.

A.

II.

A.

II.

A.

III.

A.

III.

A.

IV.

A.

IV.

A.

V.

34

B.

I.

B.

III.

B.

III.

1 285 816

4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

8 100

7 369

5.

Stát – daňové závazky a dotace

17 551

43 933

6.

Krátkodobé přijaté zálohy

177 692

5 883

73 899

21 116

38

1 556

Bankovní úvěry a výpomoci

11 973

28 397

1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

0

7 500

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

11 973

20 897

OSTATNÍ PASIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV

6 043

4 909

Časové rozlišení

6 043

4 909

Výnosy příštích období

6 043

4 909

300 000

300 000

7.

Dohadné účty pasivní

Základní kapitál

300 000

300 000

8.

Jiné závazky

Kapitálové fondy

3 922

1 211

B.

IV.

67

67

B.

IV.

3 855

1 144

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

30 433

30 433

1.

Zákonný rezervní fond

30 000

30 000

2.

Statutární a ostatní fondy

433

433

Výsledek hospodaření minulých let

954 172

969 964

C.

I.

Nerozdělený zisk minulých let

954 172

969 964

C.

I.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

137 034

- 15 792

1 247 408

1 112 725

72 666

78 962

5 341

0

67 325

78 962

1 162 769

1 005 366

1.

1.

Ostatní kapitálové fondy

2.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

1.

CIZÍ ZDROJE

I.

1 425 561

2 403 450

Základní kapitál

B.

B.

2 679 012

Rezervy
1.

Rezerva na daň z příjmů

2.

Ostatní rezervy
Krátkodobé závazky

Stav v minulém
účetním období 2012

Stav v běžném
účetním období

1.

Závazky z obchodních vztahů

169 292

208 724

2.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

698 562

700 000

3.

Závazky k zaměstnancům

17 635

16 785

C.

1.
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2013
Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

I.
A.

+

Stav v minulém
účetním období 2012

Tržby za prodej zboží

1 930 091

1 943 615

Náklady vynaložené na prodané zboží

1 496 687

1 585 386

Obchodní marže

II.

433 404

H.

Ostatní provozní náklady

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2012

39 931

74 834

118 578

- 21 642

*

Provozní výsledek hospodaření

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

48 079

37 454

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v jednotkách pod podstatným vlivem

48 079

37 454

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

1 925

0

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

0

1 333

Výnosové úroky

198

791

Nákladové úroky

16 791

23 565

Ostatní finanční výnosy

36 091

35 848

Ostatní finanční náklady

34 791

38 762

34 711

10 433

Daň z přijmů za běžnou činnost

16 255

4 583

1.

- splatná

18 649

- 874

2.

- odložená

- 2 394

5 457

358 229

Výkony

693 721

1 250 936

VII.

1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

697 798

1 333 276

IX.

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

- 4 077

- 83 036

3.

Aktivace

0

696

Výkonová spotřeba

713 386

1 221 733

1.

Spotřeba materiálu a energie

241 087

593 485

2.

Služby

472 299

628 248

413 739

387 432

Osobní náklady

286 512

290 462

Q.

1.

Mzdové náklady

216 493

219 108

Q.

2.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

63 597

65 332

3.

Sociální náklady

6 422

6 022

D.

Daně a poplatky

4 061

3 637

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

137 034

- 15 792

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

140 521

169 745

***

Výsledek hospodaření za účetní období

137 034

- 15 792

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

345 076

346 974

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

153 289

- 11 209

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

345 076

346 974

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

287 340

318 135

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

287 340

318 135

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů

- 38 863

- 17 651

79 265

83 114

II.

B.
B.

+

Přidaná hodnota

C.
C.

III.
III.

1.

F.
F.

1.

G.
IV.

36

Stav v běžném
účetním období

Ostatní provozní výnosy

1.

L.
X.
N.
XI.
O.

*

Finanční výsledek hospodaření
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2013

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
(tis. Kč)

Zůstatek
k 31. prosinci 2011

Oceňovací
rozdíly
z přecenění
majetku
a závazků

Zákonný
rezervní
fond

Ostatní
fondy

Nerozdělený
zisk (+) /
Neuhrazená
ztráta (-)

1.1. Základní informace o Společnosti

Zisk
běžného
roku

Celkem

300 000

67

- 708

30 000

433

1 096 982

187 017

1 613 791

Tvorba OP a rezerv
k 1. lednu 2012*

0

0

0

0

0

-149 035

0

-149 035

Oceňovací rozdíly
z přecenění finančních
investic

0

0

1 852

0

0

0

0

1 852

Vyplacené podíly na
zisku

0

0

0

0

0

0

-165 000

-165 000

Převod nerozděleného
zisku

0

0

0

0

0

22 017

-22 017

0

Výsledek hospodaření
za účetní období
Zůstatek
k 31. prosinci 2012

0

0

0

0

0

0

-15 792

-15 792

Zeppelin CZ s.r.o. (dříve Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. ), dále „Společnost“, byla zapsána do obchodního rejstříku dne 4. června 1991 a její sídlo
je v Modleticích, Lipová 72, Česká republika. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
a opravy pracovních strojů, opravy zemědělských strojů, zprostředkovatelská činnost v obchodě, leasingová činnost v oblasti stavebních strojů,
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. Identifikační číslo Společnosti je 186 27 226.
V roce 2013 došlo k odkoupení podílu společnosti Phoenix Praha a.s. a podílu Ing. Josefa Mixy společností ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, SRN.
Tímto se společnost ZEPPELIN GmbH stala 100% vlastníkem společnosti, tato změna byla do obchodního rejstříku zapsána dne 29. dubna 2013.
Mateřskou společností celé skupiny je Zeppelin-Stiftung in Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, SRN. Společnost je součástí konsolidačního
celku společnosti ZEPPELIN GmbH.
Jednatelem k 31. prosinci 2013 byl Ing. Stanislav Chládek, který byl do funkce jednatele jmenován s účinností od 1. července 2012, tato změna
byla do obchodního rejstříku zapsána dne 25. června 2012. S účinností od 30. září 2013 byl z pozice jednatele odvolán Ing. Pavel Boš, tato změna
byla do obchodního rejstříku zapsána dne 1. října 2013.
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2013 bylo následující:
Jméno

Funkce

Den vzniku funkce

Den zániku funkce

Ing. Josef Mixa

Předseda

1. července 2012

31. března 2014

Místopředseda

1. července 2012

31. března 2014

Člen

1. července 2012

31. března 2014

Michael Eckhard Heidemann
300 000

67

1 144

30 000

433

969 964

-15 792

1 285 816

Oceňovací rozdíly
z přecenění finančních
investic

0

0

2 711

0

0

0

0

2 711

Převod neuhrazené
ztráty

0

0

0

0

0

-15 792

15 792

0

Výsledek hospodaření
za účetní období

0

0

0

0

0

0

137 034

137 034

Zůstatek
k 31. prosinci 2013

300 000

67

3 855

30 000

433

954 172

137 034

1 425 561

* viz poznámka 7. Vlastní kapitál

38

Základní
kapitál

Ostatní
kapitálové
fondy

Ing. Tomáš Rund

Prokuristé Společnosti k 31. prosinci 2013: Ing. František Nový, Miroslav Matuszek a Ing. Zdeněk Řešátko, CSc.
Jménem společnosti jedná prokurista vždy společně s dalším prokuristou nebo jednatel.
Přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle německých účetních standardů (HB II) je připravována
mateřskou společností ZEPPELIN GmbH. V souladu s českými účetními předpisy má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku
dle českých předpisů, v obchodním rejstříku bude zveřejněn překlad konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti.
Činnost společnosti je organizována v hlavním sídle společnosti v Modleticích, na pěti pobočkách (Praha, Brno, Ostrava, Most, Sokolov) a dále
v osmi zastoupeních a půjčovnách (Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Praha-západ, Plzeň, Zlín, Olomouc a Jihlava).
Dne 2. prosince 2013 Společnost koupila část podniku od společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese Lihovarská
11/1378, Ostrava-Radvanice. Část podniku se zabývá servisem a dodávkami důlní techniky. Součástí celosvětové dohody byl i nákup skladu
náhradních dílů a materiálů ve výši 190 451 tis. Kč od společnosti Caterpillar Global Mining Europe GmbH a ocenitelná práva na používání
technické dokumentace a řízení kvality v hodnotě 188 484 tis. Kč (viz Poznámka 3).
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2. ÚČETNÍ POSTUPY

2.4. Zásoby

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Nakoupené zásoby jsou oceňovány skutečnou pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související
s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky nakoupených zásob strojů užívá Společnost metodu skutečných nákladů. Pro
úbytky nakoupených zásob náhradních dílů používá Společnost metodu váženého průměru.

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách. Deriváty jsou vykázány
v reálné hodnotě.

2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (40 tis. Kč) za položku, je považován
za dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho
pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován na základě jeho předpokládané doby životnosti.
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku
prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena v souladu se skupinovými účetními postupy tak, že porovnává účetní
zůstatkové hodnoty pronajímaných strojů s očekávanými prodejními cenami, tzv. „orientačními tržními cenami“. Tyto orientační tržní ceny jsou
připravovány na základě vývoje cen na trzích, kde skupina působí (společnost zde zohledňuje i lokální podmínky). V případě, že jsou orientační tržní
ceny nižší než účetní zůstatkové hodnoty, vytváří společnost opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši příslušného rozdílu.

Nedokončená výroba vlastní výroby týkající se energetických systémů se oceňuje skutečnými náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové
náklady a přímé výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují přímé externí kooperace od třetích stran a jsou přiřazeny přímo konkrétním
projektům. Od roku 2013 se tato účetní metoda aplikuje pouze na takové projekty, jejichž celkové náklady přesahují 2 000 tis. Kč a jejichž
plánovaná doba trvání je delší než 3 měsíce. Ostatní projekty jsou účtovány přímo do nákladů v časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů. Tato
změna nemá významný dopad na výsledek hospodaření.
Opravná položka k pomalu-obrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního
posouzení zásob. Při individuálním posouzení zásob Společnost porovnává pořizovací ceny ponížené o opravné položky stanovené na základě
obrátkovosti s očekávanými prodejními cenami, tzv. „orientačními tržními cenami“. Tyto orientační tržní ceny jsou připravovány na základě vývoje
cen na trzích, kde skupina působí (společnost zde zohledňuje i lokální podmínky). V případě, že jsou orientační tržní ceny nižší než skutečné
pořizovací ceny snížené o opravné položky stanovené na základě obrátkovosti, vytváří společnost dodatečnou opravnou položku k zásobám ve výši
příslušného rozdílu.

2.5. Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám.
Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
nad 40 tis. Kč je aktivováno.

2.6. Přepočet cizích měn

Koupí části podniku od společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s., vznikl oceňovací rozdíl k dlouhodobému hmotnému majetku, který
je odepisován v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou (180 měsíců) od ledna 2014.

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce.

Ocenitelná práva se odepisují dle doby smlouvy, tedy 15 let.

2.3. Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti.
Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účasti v podnicích, které jsou ovládané nebo řízené Společností (dále též „dceřiná společnost“).
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem představují majetkové účasti v podnicích, v nichž Společnost vykonává podstatný vliv, ale
nemá možnost tento podnik ovládat nebo řídit (dále též „přidružená společnost“).
Podíly v dceřiných a přidružených společnostech jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty.

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou
k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
Podíly v dceřiných a přidružených společnostech, cenné papíry a podíly, které jsou vedeny v cizích měnách a které se k rozvahovému dni neoceňují
reálnou hodnotou, jsou přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Kurzový rozdíl je zaúčtován do
vlastního kapitálu.
Společnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky vyjádřené v cizí měně, a tudíž tyto položky
majetku přepočítává devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni.

2.7. Finanční deriváty
Finanční deriváty zahrnující měnové forvardy jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li
pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná.
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Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze pro ně podle
českých účetních předpisů použít zajišťovací účetnictví, protože nesplňují kritéria pro zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykázány
jako deriváty určené k obchodování.

2.12. Odložená daň

Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí čistého zisku nebo ztráty z finančních operací.

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou.
Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

2.8. Rezervy

2.13. Spřízněné strany

Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje
a existuje spolehlivý odhad výše závazku.

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

Společnost porovnává budoucí odkupní zůstatkové hodnoty pronajímaných strojů, financovaných formou operativního leasingu, a dále strojů,
na které společnost poskytla garanci odkupu po ukončení pronájmu za zůstatkovou hodnotu, s budoucími očekávanými prodejními cenami, tzv.
„orientačními tržními cenami“. Společnost zohledňuje případná rizika vyplývající z existujících smluvních ujednání. V případě, že jsou budoucí
orientační ceny nižší než odkupní zůstatkové hodnoty, vytváří Společnost rezervu na potenciální ztráty z těchto smluv.
Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují
předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.

2.9. Leasing
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky
jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou
vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
• členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde
tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv,
• dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky.
Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 14 a 15.

2.14. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků
k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období.

2.10. Tržby

Vedení Společnosti stanovilo odhady a předpoklady na základě všech relevantních informací dostupných k datu sestavení účetní závěrky s cílem
dosáhnout věrného a poctivého obrazu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k datu účetní závěrky a výsledku hospodaření
za sledované období. Z povahy takových odhadů vyplývá skutečnost, že budoucí informace se mohou od těchto odhadů a předpokladů odlišovat.

Výnosy z prodeje strojů a náhradních dílů se účtují v okamžiku předání stroje, resp. náhradního dílu v den uskutečnění zdanitelného plnění, který je
rovný dni předání stroje, resp. náhradního dílu.

2.15. Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých

Výnosy za služby servisu se u ročních smluv během roku fakturují zálohově a na konci období se podle odpočtu skutečných motohodin provádí
vyúčtování s promítnutím podmínek sjednaných ve smlouvě.
Výnosy ze smluv o dílo týkající se energetických systémů se účtují na základě předávacího protokolu nebo zjišťovacího protokolu spolu se
zaúčtováním příslušné změny stavu nedokončené výroby.

2.11. Úrokové náklady
Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.
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Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech
v minulých účetních obdobích se provádí do rozvahové položky „Jiný výsledek hospodaření minulých let“, pokud jsou významné.

2.16. Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události
poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po
rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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3. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý nehmotný majetek

Ovládané a řízené společnosti k 31. prosinci 2013:

2013

2012

2013

2012

Zůstatková hodnota k 1. lednu

614

1 758

905 103

1 010 403

190 651

2 737

277 829

428 417

- 600

- 3 881

- 139 921

- 165 864

Vyřazení

0

0

- 287 340

- 327 925

Změna stavu opravných položek

0

0

10 372

- 39 928

190 665

614

766 043

905 103

Přírůstky
Odpisy

Zůstatková hodnota k 31. prosinci

Společnost eviduje dlouhodobý hmotný majetek zastavený ke krytí úvěrů od UniCredit Bank:

Zůstatková cena (tis. Kč)
Popis – specifikace

Pořizovací cena (tis. Kč)

31. prosince 2013

31. prosince 2012

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Pozemky

26 736

26 736

26 736

Budovy a stavby

61 474

64 228

70 544

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

Příjem
z dividend
v roce 2013
(tis. Kč)

24 375

393 188

28 479

100

13 117

58 951

0

20 694

100

- 5 450

- 5 145

0

0

0

50

71

5 013

0

7

7

2

8

445

0

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

Příjem
z dividend
v roce 2012
(tis. Kč)

Pořizovací
cena
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
(tis. Kč)

66 388 EUR

1 726

1 821

100

1 990 000 EUR

53 268

54 576

751 062 EUR

18 242

Zeppelin-Körös-Spedit Kft.,
Budapešť, Maďarsko

0 EUR

Zeppelin Logistics Sp. z o.o.,
Varšava, Polsko

1 000 EUR

Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč)

31. prosince 2013
Zahraniční
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.,
Banská Bystrica, Slovensko
Zeppelin Polska Sp. z o.o.,
Varšava, Polsko
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd,
Kyjev, Ukrajina

Celkem

77 098

26 736

Opravné položky

- 18 242

70 544

Zůstatková hodnota

58 856

Koupí části podniku společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s., k 2. prosinci 2013 vznikl Společnosti oceňovací rozdíl ve výši
32 821 tis. Kč, který je odepisován v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou (180 měsíců).
Dále byla 2. prosince 2013 pořízena práva na používání technické dokumentace a popisu pracovních postupů ve výši 188 484 tis. Kč, která jsou
nezbytná pro servis již dodaných důlních strojů, které jsou používány zejména společností OKD. Tato práva budou odepisována po dobu 15 let
v souladu s uzavřenou smlouvou se společnostmi Caterpillar Global Mining HMS GmbH, Catterpillar Global Mining Europe GmbH a Caterpillar Global
Mining America LLC.

Výsledek
Podíl na
hospodaření
základním
2013
kapitálu (%) v roce
(tis. Kč)

Nominální
hodnota

Ovládané a řízené společnosti k 31. prosinci 2012:

31. prosince 2012

Výsledek
Podíl na
hospodaření
základním
2012
kapitálu (%) v roce
(tis. Kč)

Nominální
hodnota

Pořizovací
cena
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
(tis. Kč)

66 388 EUR

1 726

1 669

100

29 397

365 738

17 854

1 990 000 EUR

53 268

53 734

100

690

43 398

0

751 062 EUR

18 242

18 978

100

- 1 190

- 1 678

0

Zahraniční
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.,
Banská Bystrica, Slovensko

4. PODÍLY V OVLÁDANÝCH OSOBÁCH A PODÍLY V ÚČETNÍCH
JEDNOTKÁCH POD PODSTATNÝM VLIVEM

Zeppelin Polska Sp. z o.o.,
Varšava, Polsko

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

Zeppelin-Körös-Spedit Kft.,
Budapešť, Maďarsko

0 EUR

0

0

50

876

4 603

0

1 000 EUR

7

6

2

11

397

0

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd,
Kyjev, Ukrajina

Zůstatek
k 31. prosince 2012

Přecenění
(kurzové rozdíly)

Zůstatek
k 31. prosince 2013

Podíly v ovládaných a řízených společnostech

74 387

2 711

77 098

Zeppelin Logistics Sp. z o.o.,
Varšava, Polsko

Podíly ve společnostech pod podstatným vlivem

131 730

0

131 730

Celkem

74 387

Opravné položky

- 18 242

0

- 18 242

Opravné položky

- 18 242

Celkem

187 875

2 711

190 586

Zůstatková hodnota

56 145

Opravná položka byla vytvořena k investici ve společnosti Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd, Kyjev, Ukrajina.
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Společnost Zeppelin Logistics Sp. z o.o. je ovládána prostřednictvím společnosti Zeppelin Polska Sp. Z o.o., ve které má Společnost podíl 100 %.
Finanční informace o společnostech Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zeppelin Polska Sp. z o.o. a Zeppelin-Körös-Spedit Kft. byly získány z auditorem
ověřené účetní závěrky, finanční informace o společnostech Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. a Zeppelin Logistics Sp. z o.o. byly získány z auditorem
neověřené účetní závěrky.
Společnost pod podstatným vlivem k 31. prosinci 2013:

31. prosince 2013

Nominální
hodnota

Pořizovací
cena
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
(tis. Kč)

131 730

131 730

131 730

Výsledek
Podíl na
hospodaření
základním
2013
kapitálu (%) v roce
(tis. Kč)

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

Příjem
z dividend
v roce 2013
(tis. Kč)

688 574

19 600

Tuzemské
CZ LOKO, a.s., Semanínská 580
560 02 Česká Třebová

49

79 865

Společnost pod podstatným vlivem k 31. prosinci 2012:

31. prosince 2012

Nominální
hodnota

Pořizovací
cena
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
(tis. Kč)

Výsledek
Podíl na
základním hospodaření
2012
kapitálu (%) v roce
(tis. Kč)

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

Příjem
z dividend
v roce 2012
(tis. Kč)

Tuzemské
CZ LOKO, a.s., Semanínská 580
560 02 Česká Třebová

131 730

131 730

131 730

49

91 165

675 834

19 600

Finanční informace o této společnosti byly získány z auditorem ověřené konsolidované účetní závěrky společnosti CZ LOKO, a.s.

5. ZÁSOBY
Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2013 ve výši 81 564 tis. Kč
(k 31. prosinci 2012: 111 916 tis. Kč).

Základní kapitál společnosti se skládá z podílů společníků plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 300 000 tis. Kč.
Společnost je plně vlastněna společností ZEPPELIN GmbH., zapsanou ve Spolkové republice Německo. Mateřskou společností celé skupiny
je společnost Zeppelin-Stiftung in Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, zapsaná ve Spolkové republice Německo. Společnost je součástí
konsolidačního celku společnosti ZEPPELIN GmbH.
Rozdíly z přecenění majetku zahrnují přecenění majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem v cizí měně kurzem České národní banky
k 31. prosinci.
Součástí nerozdělených zisků minulých let v rozvaze k 31. prosinci 2012 byl i jiný výsledek hospodaření tvořený následovně:
(tis. Kč)

Jiný výsledek hospodaření k 1. lednu 2012

Dodatečné opravné položky k zásobám strojů

63 602

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

49 364

Rezervy na potenciální ztráty

71 028

Odložená daň

- 34 959

Celkem

149 035

Navýšení opravných položek a rezerv na potenciální ztráty bylo provedeno v souvislosti s vyhodnocením rizik ocenění majetku a potenciálních ztrát
na základě porovnání s tzv. „orientačními tržními cenami“ (viz poznámky 2.2, 2.4 a 2.8).
Dne 9. dubna 2013 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2012, rozhodla o úhradě ztráty za rok 2012 ve výši 15 792 tis. Kč
z nerozdělených zisků minulých let a odsouhlasila spolu s jiným výsledkem hospodaření zmíněným výše celkový nerozdělený zisk Společnosti ve
výši 954 172 tis. Kč.
Zákonný rezervní fond byl vytvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi společníky, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.

8. REZERVY
31. prosince 2013

31. prosince 2012

Daň z příjmů snížená o zálohy

5 341

0

Rezerva na potenciální ztráty

38 790

49 518

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Ostatní rezervy

28 535

29 444

Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2013 314 250 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 257 381 tis. Kč).

Rezervy celkem

72 666

78 962

6. POHLEDÁVKY

Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2013 činila 125 812 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 112 314 tis. Kč).
Krátkodobé poskytnuté zálohy k 31. prosinci 2013 ve výši 130 238 tis. Kč se vztahují zejména ke dvěma významným projektům týkajícím se
dodávky dieselgenerátorů, jejíž realizace proběhne v období od 2014 do 2016.
Dohadné účty aktivní k 31. prosinci 2013 ve výši 33 335 tis. Kč představují zejména rozpracované a dosud nevyfakturované servisní zakázky důlní
divize nakoupené v rámci nákupu části podniku.
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7. VLASTNÍ KAPITÁL

(tis. Kč)

Zálohy na daň z příjmu ve výši 13 052 tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2013 (k 31. prosinci 2012: 19 510 tis. Kč) byly započteny
s rezervou na daň z příjmu ve výši 18 393 tis. Kč vytvořené k 31. prosinci 2013 (k 31. prosinci 2012: 0 tis. Kč).
Ostatní rezervy jsou vytvořeny zejména za účelem krytí rizik plynoucích z činnosti společnosti (potenciální ztráty ze smluv), na záruční opravy strojů
a dále na náklady spojené s nevybranou dovolenou.
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31. prosince 2013

9. ZÁVAZKY A BUDOUCÍ ZÁVAZKY

Reálná hodnota

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.
K 31. prosinci 2013 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 13 990 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 8 224 tis. Kč).
Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či
jiným státním institucím.
Krátkodobé přijaté zálohy k 31. prosinci 2013 ve výši 177 692 tis. Kč se vztahují zejména ke dvěma významným projektům týkajícím se dodávky
dieselgeneratorů, jejíž realizace proběhne v období od 2014 do 2016.
Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2013 ve výši 73 899 tis. Kč představují zejména nevyfakturované dodávky zboží, a dohadné položky na
odměny zaměstnancům.
Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu k 31. prosinci 2013, činila 855 402 tis.
Kč (k 31. prosinci 2012: 985 485 tis. Kč).

10. ÚVĚRY A OSTATNÍ PŮJČKY
(tis. Kč)

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Bankovní kontokorenty

4 473

5 897

Jiné bankovní úvěry splatné do jednoho roku
(včetně části dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku)

7 500

15 000

Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností 1 - 5 let

0

7 500

Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností více než 5 let

0

0

11 937

28 397

Bankovní úvěry a kontokorenty celkem

Smlouvy o úvěrech s ČSOB a UniCredit Bank obsahuje zvláštní podmínky, které musí společnost dodržovat. K 31. prosinci 2013 i k 31. prosinci
2012 společnost tyto podmínky dodržovala.

31. prosince 2012
Reálná hodnota

(tis. Kč)

Kladná

Záporná

Nominální
hodnota

Kladná

Záporná

Nominální
hodnota

Měnové deriváty

1 925

-

6 000

0

1 333

6 000

Deriváty určené
k obchodování celkem

1 925

-

6 000

0

1 333

6 000

12. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:
(tis. Kč)

2013

2012

18 393

0

256

- 874

Odloženou daň

- 2 394

5 457

Celkem daňový náklad

16 255

4 583

Splatnou daň (19 %)
Úpravu daňového nákladu předchozího období podle
skutečně podaného daňového přiznání

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2013 a následující).
Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:
(tis. Kč)

31. prosince 2013

31. prosince 2012

- 23 069

- 35 786

Opravná položka k pohledávkám

7 594

12 280

Opravná položka k zásobám

15 497

21 264

Rezervy

13 300

13 170

Čistá odložená daňová pohledávka

13 322

10 928

Rozdíl účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku

Dlouhodobé bankovní úvěry jsou zajištěny nemovitostmi (viz poznámka 3).

11. FINANČNÍ DERIVÁTY
Společnost uzavírá smlouvy o derivátech, o kterých účtuje jako o derivátech určených k obchodování.
Reálná hodnota finančních derivátů je vykázána v položce „Ostatní pohledávky“, pokud je pro Společnost kladná, nebo v položce „Ostatní závazky“,
pokud je záporná:
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13. TRŽBY

15. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
(tis. Kč)

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti

2012

3 633

322 717

Prodej zboží

359 805

91 175

Výnosy

(tis. Kč)

2013

2012

Prodej výrobků a služeb

Prodej výrobků a služeb
Domácí

685 733

1 231 551

Prodej majetku

20 043

30 933

Zahraniční

12 065

101 725

Úrokové výnosy

198

299

697 798

1 333 276

383 679

445 124

Prodej výrobků a služeb celkem
Prodej zboží

Celkem
Náklady

Domácí
Zahraniční
Prodej zboží celkem

1 707 249

1 684 978

Nákup zboží pro další prodej

78 037

89 958

222 842

258 637

Nákup materiálu

202 849

199 422

1 930 091

1 943 615

Úrokové náklady

9 959

14 304

Ostatní náklady

12 022

11 173

Celkem

302 867

314 857

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Pohledávky z obchodních vztahů

207 993

134 570

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

10 586

9 704

Pohledávky – podstatný vliv

8 090

7 416

226 669

151 690

28 223

33 488

0

71

Přijaté půjčky

698 562

700 000

Celkem

726 785

733 559

Prodej majetku
Domácí

273 111

259 642

Zahraniční

71 965

87 332

Prodej majetku celkem

345 076

346 974

Ostatní provozní výnosy

79 265

83 114

3 052 230

3 706 979

Tržby z provozní činnosti celkem

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

Ostatní provozní výnosy za rok 2013 ve výši 79 265 tis Kč. (za rok 2012 ve výši 87 332 tis. Kč) představují zejména výnosy ze záruk a z pojištění.

(tis. Kč)
Pohledávky

Celkem

14. ZAMĚSTNANCI

Závazky

Osobní náklady (tis. Kč)

Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců během roku

2013

2012

2013

2012

Vedení Společnosti

30 344

30 817

12

12

Ostatní zaměstnanci

256 168

259 645

361

381

Celkem

286 512

290 462

373

393

Vedení Společnosti zahrnuje jednatele, ostatní ředitele a vedoucí zaměstnance, kteří jsou jim přímo podřízeni.
V roce 2013 a 2012 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody. Pracovníci vedení společnosti mají
přidělena firemní vozidla do osobního užívání.
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2013

Závazky z obchodních vztahů
Ostatní závazky

Pohledávky k ovládané nebo ovládající osobě k 31. prosinci 2013 zahrnují půjčky, které společnost poskytla společnosti Phoenix-Zeppelin Ukraine
Ltd. ve výši 10 586 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 9 704 tis. Kč). Ke všem pohledávkám za společností Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd byla vytvořena
100% opravná položka k 31. prosinci 2013 v celkové výši 20 740 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 18 406 tis. Kč).
Pohledávky k podnikům ve skupině s podstatným vlivem k 31. prosinci 2013 zahrnují půjčky, které společnost poskytla společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. ve výši 8 090 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 7 416 tis. Kč).
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI
OSOBAMI K 31. PROSINCI 2013
V souvislosti s efektivním řízením peněžních toků v rámci koncernu ZEPPELIN společnost přijala k 31. prosinci 2013 krátkodobé půjčky od spřízněné
osoby ZEPPELIN GmbH ve výši 698 562 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 700 000 tis. Kč). Tyto půjčky jsou vykázány jako krátkodobé závazky v rámci
Závazků – ovládaná nebo ovládající osoba a jsou úročeny na základě pohyblivé úrokové sazby odvozené od mezibankovních sazeb PRIBOR.

podle ustanovení § 66a) odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku v platném znění.

Společnost poskytla k 31. prosinci 2013 a 2012 záruku za závazky spřízněné osoby Zeppelin-Körös-Spedit Kft. (viz poznámka 17).

1. POPIS KONCERNU
16. ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI
Odměna auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., za povinný audit účetní závěrky a jiných auditových služeb spojených
s konsolidací Společnosti v rámci skupiny Zeppelin za rok 2013 je uvedena v konsolidované účetní závěrce.

Mateřskou společností společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. (dále „Společnost“) je společnost ZEPPELIN GmbH, Garching bei München, SRN.
Mateřskou společností celé skupiny je Zeppelin-Stiftung in Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, SRN. Společnost je součástí konsolidačního
celku společnosti ZEPPELIN GmbH.
V roce 2013 došlo k odkoupení podílu společnosti Phoenix Praha a.s. a podílu Ing. Josefa Mixy společností ZEPPELIN GmbH. Tímto se společnosti
ZEPPELIN GmbH stala 100% vlastníkem společnosti.

17. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY
Osoby podílející se na základním kapitálu k 31. prosinci 2013:
Společnost poskytla v roce 2013 a 2012 záruku společnosti Hyster Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR (5 485 tis. Kč) za
obchodní závazky dceřiné společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti nepředpokládá neplnění závazků ze strany
společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft, není tento potenciální závazek k 31. 12. 2013 a 2012 vykázán v rozvaze.
Finanční úřady v České republice a na Slovensku mají právo zkoumat daňová přiznání a účetní záznamy za předchozí období. Česká i slovenská
daňová a účetní legislativa a její interpretace se stále vyvíjejí. Daňové a účetní zákony byly novelizovány a existuje nejistota ve výkladu a v postupu
příslušných finančních úřadů v řadě oblastí. V důsledku toho musí Společnost při tvorbě účetních zásad sama interpretovat daňovou a účetní
legislativu. Případný vliv této nejistoty na účetní závěrku Společnosti nelze vyčíslit. Podle názoru vedení Společnosti jsou v účetní závěrce
k 31. prosinci 2013 zaúčtovány veškeré daňové závazky.
Vedení Společnosti si není vědomo žádných dalších potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2013.

100,00 %

Společnost má následující ovládané a řízené společnosti:
• Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica (Slovensko) – podíl 100%
• Zeppelin Polska Sp. z o.o., Varšava (Polsko) – podíl 100%
• Phoenix Zeppelin Ukraine Ltd, Kyjev (Ukrajina) – podíl 100%
• Zeppelin-Körös-Spedit Kft., Budapešť (Maďarsko) – podíl 50%
• Zeppelin Logistic Sp. z o.o., Varšava, Polsko (prostřednictvím Zeppelin Polska Sp. z o.o.)
Společnost dále drží menšinový podíl (49%) ve společnosti CZ LOKO a.s. se sídlem v České Třebové.
Jedná se o holding zabývající se opravami, rekonstrukcemi a výrobou lokomotiv.

18. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Po rozvahovém dni došlo ke změnám názvu Společnosti. S účinností od 1. června 2014 se název Společnosti změnil z Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.,
na ZEPPELIN CZ s.r.o. , tato změna byla do obchodního rejstříku zapsaná dne 1. června 2014. S účinností od 15. června 2014 se název Společnosti
změnil z ZEPPELIN CZ s.r.o. na Zeppelin CZ s.r.o., tato změna byla do obchodního rejstříku zapsána dne 15. června 2014.
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2013.

29. září 2014
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ZEPPELIN GmbH, Garching bei München, Německo

Ing. Stanislav Chládek

Ing. Jan Grünwald

jednatel

finanční ředitel

K sesterským společnostem patří následující společnosti:
• Zeppelin Baumaschinen GmbH, Garching bei München, Německo – prodej stavebních strojů
• Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG, Hamburg, Německo – prodej energetických systémů a lodních motorů
• Zeppelin Rental GmbH & Co. KG, Garching bei München, Německo – půjčování stavebních strojů
• Zeppelin Österreich GmbH, Fischamend, Rakousko – prodej stavebních strojů
• Zeppelin International AG, Zug, Švýcarsko – holdingová společnost pokrývající oblast stavebních strojů v Rusku, na Ukrajině, v
Turkmenistánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Bělorusku a Arménii
• Zeppelin Silo- und Apparatetechnik GmbH, Friedrichshafen, Německo – výrobní společnost s dceřinými společnostmi v Brazílii, Belgii,
Číně, Indii, USA, Itálii, Velké Británii a Singapuru
• Zeppelin Systems GmbH – výrobní společnost
• Zeppelin Weissrussland LLC – prodej stavebních strojů
Výše uvedené osoby jsou považovány pro účely této zprávy za propojené osoby.
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2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Propojená osoba
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

V roce 2013 měla společnost uzavřené smlouvy o poskytování služeb s ovládanými a řízenými společnostmi Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská
Bystrica (Slovensko) a Zeppelin Polska Sp. z o.o., Varšava (Polsko). GmbH. Tyto smlouvy pokrývají zejména odborné poradenství a podporu v
oblasti controllingu, financí, právní poradenství, marketingové záležitosti, pomoc v oblasti dispozice stavebních strojů a další odborné služby, které
společnost poskytuje. Vnitrokoncernové sazby (denní, resp. měsíční) jsou pevně stanoveny.

tis. Kč
571

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

4 069

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd

20 740

CZ LOKO a.s.

193 199

Celkem

218 579

Vedení společnosti se domnívá, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek a společnosti nevznikla žádná újma.
Krátkodobé pohledávky za společností Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd jsou vykázány včetně půjčky ve výši

3. PRODEJE PROPOJENÝM OSOBÁM

10 586 tis. Kč. Ke všem pohledávkám za společností Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd byla vytvořena 100% opravná položka.
Společnost dále poskytla krátkodobé půjčky společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. ve výši 8 090 tis. Kč.

Společnost prodává výrobky a služby propojeným osobám na základě výše zmíněných smluv nebo jednorázových objednávek. V roce 2013 dosáhl
tento objem prodeje 383 679 tis. Kč.
Propojená osoba

v tis. Kč

Phoenix Zeppelin, spol.s r.o.

32 711

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

6 631

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

26 213

Zeppelin Baumaschinen GmbH

17 496

Zeppelin Österreich GmbH

1 652

Zeppelin Rental GmbH & Co. KG

7 147

Zeppelin International AG

8 549

Zeppelin Systems GmbH

80

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd

920

Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft.

197

CZ LOKO a.s.

282 083

Celkem

383 679

4. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Krátkodobé pohledávky u propojených osob k 31. prosinci 2013 dosahovaly:
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Tyto půjčky jsou vykázány jako krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině s podstatným vlivem.

5. NÁKUPY OD PROPOJENÝCH OSOB
Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb od propojených osob na základě jednorázových objednávek. V roce 2013 činily nákupy a úrokové
náklady (viz odst.6) celkem 302 867 tis. Kč.
Propojená osoba

tis. Kč

Zeppelin Baumaschinen GmbH

57 277

Zeppelin Power Systems GmbH & Co.KG

180 921

ZEPPELIN GmbH

14 407

Phoenix Zeppelin, spol.s r.o.

9 388

CZ LOKO a.s.

3 620

CZ Logistics s.r.o.

2 319

Zeppelin Rental GmbH & Co. KG

14 912

Zeppelin Polska Sp. z o.o

675

Zeppelin Reimelt GmbH

10 740

Zeppelin Systems GmbH

7 920

Zeppelin Österreich GmbH

688

Celkem

302 867
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6. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

7. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY

K 31. prosinci 2013 dosáhly krátkodobé závazky vůči propojeným osobám následující výše:

Propojená osoba

tis. Kč

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

13 562

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

12

Zeppelin Baumaschinen GmbH

30

Zeppelin Rental GmbH & Co. KG

584

ZEPPELIN GmbH

705 477

Zeppelin Systems GmbH

3 413

Zeppelin Reimelt GmbH

3 160

CZ LOKO a.s.

34

CZ Logistics s.r.o.

513

Celkem

726 785

Společnost poskytla záruku společnosti Hyster Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR (5 485 tis. Kč) za obchodní závazky dceřiné
společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti nepředpokládá neplnění závazků ze strany společnosti ZeppelinKörös-Spedit Kft., nejsou tyto potenciální závazky k 31. prosinci 2013 vykázány v rozvaze.
V průběhu roku 2013 nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající nebo osob ovládaných osobou ovládající ze strany ovládané osoby přijata či
uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako společníkovi
ovládané osoby.
V průběhu roku 2013 nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající ze strany ovládané osoby přijata či
uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění uvedených výše.
Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek a společnosti
nevznikla žádná újma.

V Modleticích dne 30. března 2014
Statutární orgán společnosti:

V souvislosti s efektivním řízením peněžních toků v rámci koncernu ZEPPELIN společnost přijala k 31. prosinci 2013 krátkodobou půjčku od
propojené osoby ZEPPELIN GmbH ve výši 698 562 tis. Kč.
Tato půjčka je vykázána jako krátkodobý závazek v rámci ovládajících a řízených osob. Úrokové náklady za rok 2013 činily 9 959 tis. Kč.
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Ing. Stanislav Chládek
jednatel
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Zeppelin CZ s.r.o.

Praha

Ostrava

České Budějovice

Lipová 72
251 70 Modletice
tel.: 266 015 444
fax: 266 015 470

Betonářská 880/16
712 00 Ostrava-Muglinov
tel.: 596 220 500
fax: 596 220 511

Okružní 614
370 01 České Budějovice
tel.: 387 420 335
fax: 387 420 336

Praha-západ

Zlín

Plzeň

Chrášťany 140
252 19 Chrášťany
tel.: 257 216 080
fax: 257 216 090

Kvítkovická 1623
763 61 Napajedla
tel.: 577 101 595
fax: 577 101 594

Chrástecká 5
301 52 Plzeň
tel.: 377 470 322
fax: 377 470 321

Liberec

Brno

Sokolov

Ampérova 485
462 04 Liberec
tel.: 488 019 912
fax: 488 019 913

Tuřanka 119
627 00 Brno
tel.: 548 134 211
fax: 548 134 210

Chebská 53
P. O. BOX 93
356 33 Sokolov
tel.: 352 467 512
fax: 352 467 511

Hradec Králové

Jihlava

Most

Brněnská 1869/45a
500 06 Hradec Králové
tel.: 495 407 152
fax: 495 407 153

Znojemská 82
586 01 Jihlava
tel.: 567 213 193
fax: 567 213 193

Čepirožská 40
434 01 Most-Velebudice
tel.: 476 769 711
fax: 476 704 421
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