2007
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Vybrané finanční ukazatele (v mil. Kč)
2007

2006

2005

3504

3120

3212

Náhradní díly a servis

730

650

617

Pronájem a ostatní

431

415

321

4665

4185

4150

Provozní výsledek hospodaření

328

219

254

Výsledek hospodaření před zdaněním

319

237

301

6,84 %

5,70 %

7,30 %

327

285

261

Aktiva celkem

2843

2711

2299

Vlastní kapitál

1324

1149

1019

46,57 %

42,40 %

44,30 %

936 ks

814 ks

768 ks

Prodej strojů

Obrat celkem

Rentabilita obratu (ROS)
Průměrný počet zaměstnanců

Podíl vlastního kapitálu
Počet prodaných stavebních strojů

Zeppelin koncern: 190 poboček
POLSKO
Varšava | 2
NĚMECKO
Mnichov | 120
VELKÁ BRITÁNIE
Nottingham
BELGIE
Genk
NĚMECKO
Friedrichshafen | 3

USA
Houston

ŠVÝCARSKO
Zug
ITÁLIE
Miláno

RAKOUSKO
Vídeň | 5

BRAZÍLIE
Sao Paulo

BĚLORUSKO
Minsk

UKRAJINA
Kyjev | 7

RUSKO
Moskva | 14

RUSKO
Moskva

ČÍNA
Peking

UZBEKISTÁN
Taškent | 3
TÁDŽIKISTÁN
Dušanbe
MAĎARSKO
Budapešť

ČESKÁ REPUBLIKA
Praha | 12

SAUDSKÁ ARÁBIE
Jubail

SLOVENSKO
Banská Bystrica | 5

průmyslová výroba
ZEMĚ
Sídlo firmy | Počet poboček

TURKMENISTÁN
Ašchabad | 3
INDIE
Mumbai

ARMÉNIE
Jerevan

SINGAPUR
Singapur

obchodní činnost
ZEMĚ
Sídlo firmy | Počet poboček
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Orgány společnosti

Orgány společnosti

Vedení společnosti
Pavel Boš
Prokurista (od 1. 1. 2008)
Miroslav Matuszek
Prokurista (od 30. 11. 2007)
Josef Mixa
Jednatel společnosti
František Poulíček
Jednatel společnosti (do 31. 12. 2007)
Zdeněk Řešátko
Prokurista (od 30. 11. 2007)
Daniel Sys
Prokurista (od 30. 11. 2007)
František Nový
Prokurista

2|3

Vedení společnosti
Pavel Boš

František Poulíček

Josef Mixa

Finanční ředitel
Financial Manager

Jednatel společnosti
General Manager

Jednatel společnosti
General Manager
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Vedení společnosti

Daniel Sys

Zdeněk Řešátko

Miroslav Matuszek

Obchodní ředitel
Commercial Manager

Ředitel energetických systémů
a vnitřní správy
Power System & Internal Affair
Manager

Ředitel provozu
Operation Manager
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Zpráva vedení společnosti

Rok 2007 byl pro společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., velmi úspěšný. Byl nejen mimořádně
obchodně a rozvojově pestrý, ale také plný změn a nových strategických rozhodnutí.
V obchodní oblasti jsme spolu s našimi partnery Caterpillar a NACCO zahájili velkorysou produktovou ofenzivu. Vysoké inovační tempo se vzhledem k výhodnému vývoji na trzích stále
vyplácí a poptávka po našich výrobcích neustále roste.
Připomeňme si tedy pro nás důležitá čísla roku 2007. Obrat naší společnosti v tomto roce vzrostl
na 4,655 miliardy korun a hospodářský výsledek před zdaněním činil 319 milionů korun. Celkově
bylo prodáno v České republice včetně příslušenství více než 2300 kusů nových stavebních
a zemědělských strojů, vysokozdvižných vozíků, energocenter a motorů. Prodej použitých strojů
zaznamenal také velký nárůst díky 330 prodaným jednotkám.
Úspěchů jsme rovněž dosáhli v oblasti pronájmu stavebních a zemědělských strojů, elektrocentrál
a manipulační techniky, soustředěných pod značkou The Cat Rental Store. Do tohoto segmentu
vkládáme velké investice, a to nejen na obnovu strojového parku, ale také na rozšiřování našich poboček v rámci České republiky. Půjčovny The Cat Rental Store jsou na jedenácti místech ve všech
deseti krajích, pro naše zákazníky je připraveno více než 750 strojů a příslušenství.
Zdařile se vyvíjely i naše obchodní aktivity v oboru energetických systémů, tato oblast přispívá
nemalou měrou k výbornému hospodářskému výsledku.
V březnu roku 2007 jsme úspěšně implementovali nový informační systém Helios Green, který
významně zjednodušil a optimalizoval sdílení dat v rámci celé společnosti. Věřím, že i následně
uskutečněné změny v organizační struktuře Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., povedou k lepší
komunikaci a řízení jednotlivých divizí, a tím dojde k zefektivnění všech činností.
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Zpráva vedení společnosti

Josef Mixa,
jednatel společnosti

Rok 2007 byl současně i nejúspěšnějším rokem činnosti naší dceřiné společnosti Phoenix Zeppelin
na Slovensku, která v plném rozsahu zajišťuje veškeré činnosti od r. 1993 na území Slovenska.
Rekordními výsledky se také prezentovaly i naše další dceřiné společnosti v Polsku, Maďarsku
a na Ukrajině, které zajišťují prodej, servis a veškeré služby spojené se značkou manipulační techniky
Hyster. Velmi dobrými výsledky se prezentovala i společnost CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, kde je
Phoenix-Zeppelin spolumajitelem.
Rok 2009 bude pro naši společnost velmi významný. Oslavíme totiž 40 let úspěšné spolupráce
se společností Caterpillar na českém a slovenském trhu. Je třeba si uvědomit, že tohoto skvělého
výročí jsme dosáhli jen díky dlouholeté aktivní spolupráci našich zaměstnanců se širokou škálou
nejrůznějších dodavatelů. Jménem vedení společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., bych proto
chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se na tomto úspěchu podíleli.
Moje díky patří i našim zákazníkům a obchodním partnerům za výtečnou spolupráci a dlouholetou
důvěru v nás vloženou. Doufám, že je nezklameme ani v budoucnu.

Josef Mixa
jednatel společnosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
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Organizační schéma společnosti

František Poulíček

Josef Mixa

jednatel společnosti
General Manager

jednatel společnosti
General Manager

Pavlína Starostová
sekretariát
Secretariat

Phoenix Zeppelin Slovensko
Milan Štrbavý
generální ředitel
General Manager

Pavel Boš

Daniel Sys

prokurista
finanční ředitel
Financial Manager

prokurista
obchodní ředitel
Commercial Manager

Dana Křížová
vedoucí ekonom. oddělení
Accounting Manager

Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Zbigniew Stanikowski
General Manager

Tomasz Mraczek
Iva Benešová
správa pohledávek
Credit Manager

Milan Nový
ředitel produktu CAT
CAT Eqp. Sales Manager

General Manager

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
Drahoslav Jankola
General Manager
Ukraine

Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
Antal Nádas
General Manager
Hungary

Daniel Sys
ředitel produktu MT
LT Sales Manager

Zdeněk Kysela
ředitel produktu AGRO
AGRO Sales Manager
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CZ LOKO, a.s.
Josef Bárta
generální ředitel společnosti
General Manager

Pavel Bradáč
manažer progr. Six Sigma
Six Sigma Deploy. Champ.

Zdeněk Řešátko

Miroslav Matuszek
prokurista
ředitel provozu
Operational Manager

Martin Jelínek
vedoucí servisu
Service Manager

Jan David
vedoucí prodeje ND
Parts Sales Manager

Monika Svobodová
auditor provozu
Operational Auditor

Praha
Most
Sokolov
Brno
Havířov

prokurista

ředitel energet. systémů
a interních procesů
Power Systems & Internal
Affair Manager

pobočky:
R. Lechner
P. Dvořák
T. Rund
M. Matuszek
A. Štěpanda

půjčovny:
Liberec
J. Řepka
Č. Budějovice M. Koryčan
Hr. Králové
J. Kyncl
Plzeň
M. Soukup
Zlín
P. Chlachula

František Nový
vedoucí prodeje EZ
EZ Systems Sales Manager

Ivan Karas
vedoucí marketingu
Marketing Manager

Bohumír Zenkl
vedoucí personálního odd.
HR Manager

Jiří Tuhý
vedoucí hospodářské správy
Building Services Manager

Radek Losman
vedoucí informatiky
IT Manager
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Milníky společnosti v ČR

Vznik
společnosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Založení
společnosti
PHOENIX PRAHA a.s.

1969

1975

Vznik
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
(Slovensko)

1985

1991 1993

1997

1998

Phoenix-Zeppelin
dealer strojů
značky Caterpillar
Zástupce
společnosti Caterpillar
v Československu

Caterpillar Financial
Services ČR, s.r.o.

The Cat Rental Store
– půjčovna strojů
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Zeppelin Polska Sp. z o.o.
(Polsko)
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
(Ukrajina)
CZ LOKO, a.s.
Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
(Maďarsko)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dealer
UPS značky
Active Power

Dealer
manipulační
techniky
Hyster

2008

Dealer
strojů
Terrex

Dealer
hutnicí
techniky
Weber MT

Dealer zemědělské
techniky Challenger
Dealer
dieselgenerátorů
Fischer Panda
Cat Certified Used
– použité stroje se zárukou

Dealer drticí
a třídicí techniky
značky MFL
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Strategie

HISTORIE SPOLEČNOSTI PHOENIX-ZEPPELIN se datuje od roku 1969, kdy akciová společnost PHOENIX
PRAHA a.s. začala reprezentovat zájmy firmy Caterpillar na území bývalého Československa. Její
činnost se omezovala na dovoz, servis a prodej náhradních dílů stavebních strojů, jejichž ekvivalenty
nebyly vyráběny v zemích tehdejšího východního bloku. Změna společenských a politických poměrů
v roce 1989 si následně vyžádala také změnu ve formě zastoupení, které v původní podobě již nevyhovovalo aktuálním potřebám.
O pár let později PHOENIX PRAHA a.s. hledá strategického partnera pro další rozvoj svých aktivit.
V roce 1991 se spojuje se zastoupením Caterpillar pro Německo, s firmou Zeppelin Metallwerke
GmbH a zakládá společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Současně s tím začíná nově vzniklá
společnost rozšiřovat svoji nabídku na všechny typy výrobků z produkce Caterpillar. Buduje
odpovídající servisní zázemí a sklady náhradních dílů.
Globální strategie koncernu Zeppelin přinesla za dobu existence společnosti Phoenix-Zeppelin
jednoznačný úspěch v podobě dlouhodobě vedoucí pozice na trhu a ekonomické výkonnosti. Stali
jsme se tím součástí největší evropské prodejní, servisní a pronajímací organizace ve svém oboru,
jednoho z největších světových prodejců strojů značky Caterpillar.
ZÁKLADNÍ FILOZOFIÍ dalšího rozvoje naší společnosti je „Nabízet vše z jedné ruky a být co nejblíže našim zákazníkům“. Cílem je neustálé posilování konkurenceschopnosti a stability na
trhu. I proto zahrnul Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v posledních letech do okruhu své
činnosti čtyři nové obchodní aktivity: manipulační techniku Hyster, hutnicí a vibrační
techniku Weber MT, zemědělské stroje Challenger, výrobu, modernizaci a opravy
dieselelektrických lokomotiv. Posledně jmenovanou činnost uskutečňujeme ve
společnosti CZ LOKO, a.s., do které Phoenix-Zeppelin v rámci dalšího strategického rozvoje vstoupil koncem roku 2004. Nejnovější stavební kostkou pomyslné stavebnice produktů a služeb se v roce 2007 stala drticí a třídicí
technika značky MFL.
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V roce 2002 jsme převzali exkluzivní distribuci skladové a manipulační techniky značky Hyster
v České i Slovenské republice. Manipulační techniku vyrábí pod značkou Hyster americká společnost
NACCO Materials Handling Group. Současná nabídka zahrnuje více než 140 nejrůznějších modelů.
Tuto aktivitu jsme postupně rozvinuli do Polska, Maďarska a na Ukrajinu.
Od 1. 1. 2004 získal Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., výhradní zastoupení pro prodej a servis hutnicí
techniky značky Weber MT. O tom, že získání tohoto zastoupení byl správný krok, svědčí i ocenění
„Prodejce roku 2005“, které uděluje společnost Weber MT nejlepšímu prodejci hutnicí techniky
Weber po celém světě. V roce 2005 toto ocenění získal právě Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Počátkem roku 2004 došlo k podpisu smlouvy mezi společnostmi AGCO Corporation
a Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., o prodeji a servisu pásových a kolových traktorů značky Challenger
v České republice a na Slovensku. V roce 2005 značka Challenger přichází s kompletním
sortimentem vysoce výkonných strojů pro zemědělské, stavební a lesnické provozy. Zahrnuje širokou
nabídku pásových a kolových traktorů, sklízecí mlátičky, lisy na hranaté balíky, samojízdné postřikovače a speciální aplikátory kapalných, pevných, průmyslových i statkových hnojiv. Tyto stroje
jsou zkonstruovány podle tradic značek Challenger a Caterpillar a představují technickou špičku ve
svém oboru.
Koncem roku 2004 vstoupil Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., kapitálově do největší české opravny
lokomotiv, společnosti ČKMS holding (od r. 2006 CZ LOKO, a.s.), která má v této oblasti
již stopadesátiletou tradici. CZ LOKO, a.s., se tradičně specializuje na opravy dieselelektrických lokomotiv. V posledních několika letech zde probíhají rovněž opravy elektrických lokomotiv.
Kromě oprav má CZ LOKO, a.s., ve výrobním programu novou dvounápravovou dieselelektrickou
lokomotivu vlastní konstrukce. Velice významnou část produkce CZ LOKO tvoří modernizace
a rekonstrukce starších typů dieselelektrických lokomotiv, kde se s výhodou používá motorů
Caterpillar.
PŮJČOVNA MÁ BUDOUCNOST
Ke strategii růstu Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., patří také rozvoj aktivit spojených s pronájmem
stavebních strojů a zařízení. Koncem 90. let jsme otevřeli první dvě půjčovny strojů v Praze a Mostě.
To byl začátek cesty k pokrytí celého území. Postupně jsme vybudovali nové půjčovny strojů v Brně,
Havířově, Liberci, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Plzni, Sokolově a Chrášťanech u Prahy.
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V roce 2007 jsme rozšířili tuto síť o půjčovny ve Zlíně a na novém místě v Plzni. Značka půjčoven
„The Cat Rental Store“ zaujímá dnes dominantní postavení na trhu. Disponuje největší nabídkou
služeb v oblasti operativního pronájmu strojů. V České republice bylo v roce 2007 našim
zákazníkům k dispozici jedenáct půjčoven s více než šesti sty stroji, příslušenstvím a stavebním
vybavením. Rovněž na Slovensku usilujeme o další rozvoj aktivit s půjčováním strojů a jejich
operativním pronájmem.
ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA HODNOTY
Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se důsledně zaměřuje na potřeby zákazníků a kvalitu produktů a poskytovaných služeb.
Pro dosažení optimálního hospodářského výsledku jsou ve společnosti Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o., pravidelně sledovány a řízeny ekonomické ukazatele – obrat, náklady a tvorba kapitálu.
Naše produkty a služby se důsledně zaměřují na potřeby zákazníků. Striktní nákladová disciplína
a ambiciózní hospodaření s investičním majetkem jsou faktory úspěchu řízení Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o. Klíčovou roli pro udržení a další rozvoj těchto silných stránek zaujímá systém řízení Six
Sigma, který jsme nastartovali v roce 2004. S pomocí metody Six Sigma se koncentrujeme na projektovou práci a optimalizujeme své zdroje pro dosažení jasně definovaných strategických cílů.
Správnost a stálost podnikové strategie potvrzují rovněž nezávislí experti. V posledních letech se
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., již tradičně umísťuje na předních místech v prestižním žebříčku nejúspěšnějších českých firem „Top 100“.
MARKETING ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY představuje důležitý nástroj podpory prodeje, a proto této
oblasti věnujeme stále větší pozornost. Neustále se snažíme poznávat potřeby našich zákazníků,
neboť si uvědomujeme, že klíčovým faktorem úspěchu společnosti jsou spokojení loajální zákazníci.
Poskytování komplexních služeb a individuální přístup patří mezi naše základní hodnoty.
V ROCE 2001 BYLA NAŠE SPOLEČNOST certifikována podle normy ISO 9001:2000. V loňském roce proběhla pravidelná recertifikace této normy s potvrzením platnosti do konce roku 2010. V roce 2006
naše společnost dále obdržela Certifikát podle normy ISO 14001:2004 pro oddělení Energetických
systémů.
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Stavební stroje
Caterpillar

Náš výrobní partner, společnost Caterpillar, investuje do výzkumu a vývoje nových technologií
nemalé finanční prostředky. Orientaci na zákazníka a jeho potřeby považujeme za rozhodující faktor
úspěchu, jemuž podřizujeme všechny naše procesy. Jako úplně první jsme například již před lety zavedli nepřetržité servisní služby a spolu s laboratoří S. O. S. provádíme ročně tisíce analýz olejových
vzorků. Tyto analýzy umožňují posoudit stav stroje, odhalit opotřebení jednotlivých částí
a diagnostikovat poruchy. Díky těmto servisním službám mohou naši zákazníci předejít závažným
škodám na svých strojích. Snahou Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., a Caterpillar je poskytovat svým
zákazníkům služby nejvyšší kvality.
V minulém roce došlo opět k nárůstu trhu stavebních strojů, a to o více než 25 procent. Největší
podíl na tomto nárůstu mají malé stroje, rýpadla-nakladače a smykem řízené nakladače. Rok 2007
byl ve znamení inovací, nových technologií a produktů značky Caterpillar.
NOVÉ TECHNOLOGIE ZNAČKY CATERPILLAR
Caterpillar patří k největším výrobcům motorů na světě. Jejich vývoji věnuje dlouhodobě velkou
pozornost. ACERT (Advanced Combustion Emissions Reductions Technology) technologie vstřikování a elektronického řízení chodu motoru představuje technickou špičku ve svém oboru. ACERT
technologie snižuje emise výfukových plynů až o 50 procent ve srovnání s dosavadními dieselovými
motory. Motory vybavené systémem ACERT splňují nejen současné, ale i připravované normy platné
v EU. ACERT je systém využívající vícebodové vstřikování, řízení charakteristik, optimalizaci sání
vzduchu a nejmodernější elektroniku umožňující přenos dat mezi motorem a dalšími komponenty
hnací soustavy. Výsledkem je vysoká hospodárnost, delší životnost, výrazné snížení emisí a hluku
a optimalizace spotřeby a paliva.
Systém AccuGrade – systém 3D řízení strojů přináší revoluční koncept v aplikacích při zemních
pracích. Systém řízení AccuGrade využívá CAD data daného stavebního plánu, na jehož základě řídí
stavební stroje při tvorbě požadované kontury terénu. Odpadají tak práce s vyměřováním na
staveništi a problémy s dodržováním přesných rozměrů stavby. Tento moderní systém řízení
dosahuje takřka nulové tolerance. AccuGrade byl doposud převážně využíván při stavbě velkých
projektů, jako např. dálnice, silnice, letiště, ale v současné době se začíná standardně využívat při
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výstavbě obytných domů, průmyslových zón a parků. Používáním tohoto sytému lze prodloužit
životnost strojů a snížit spotřebu paliva o více než 40 procent. Systémem AccuGrade lze výrazně
zefektivnit provádění zemních prací.
ERGONOMIE A PROVOZNÍ BEZPEČNOST – této oblasti Caterpillar věnuje velkou pozornost. Člověk je nedílnou součástí celého procesu, a proto je třeba věnovat se technologiím, které usnadní ovládání
stroje a zlepší pracovní prostředí strojníka. Pohodlné ovládání a řízení stroje, prostorná kabina
a rozsáhlá výbava jsou typickými znaky strojů Caterpillar. Příkladem nejnovější technologie je grejdr
M-Serie s revolučním řízením prostřednictvím joysticku, který nahrazuje klasický volant. Grejdr M-Serie
představuje první sériově vyráběný stroj s elektronickým řízením pomocí joysticků.
Caterpillar se také intenzivně věnuje vývoji nových řešení v oblasti zvýšení provozní bezpečnosti. Výbava jednotlivých modelů strojů zahrnuje systémy automatického řízení, asistence a diagnostiky,
monitorování prostoru za strojem a další různá konstrukční řešení, která usnadňují ovládání stroje
a zvyšují provozní bezpečnost. Např. ochrana proti převrácení, vyhřívaná zpětná zrcátka, prvky
potlačující zdraví škodlivé vibrace, komfortní sedačky vybavené prvky proti potlačení vibrací.
V minulém roce, na veletrhu stavebních strojů Bauma, představily Caterpillar a Zeppelin GmbH
přes 70 nových produktů. Celkem bylo prodáno více než 1503 stavebních strojů, motorů,
vidlicových vozíků a příslušenství. Dosáhli jsme rekordních prodejních výsledků v historii našeho
koncernu.
Velké servisní zázemí, finanční poradenství, poskytování komplexních služeb a maximální uspokojení
potřeb zákazníka jsou hlavní cíl společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Orientace na zákazníky
a jejich spokojenost představuje jeden z nejdůležitějších cílů naší společnosti. Kvalitní zákaznické
služby a individuální přístup patří k nosným pilířům našeho úspěchu. V roce 2007 jsme opět rozšířili
marketingové programy pro nové i stálé zákazníky, tak abychom poskytovali služby ještě s vyšší přidanou hodnotou. Mezi nejdůležitější patří:
KING-SIZE-SERVICE – komplexní program servisu a služeb. Stříbrná, zlatá a platinová varianta umožní
přesné přizpůsobení a definování služeb a servisu na míru pro zákazníka. Tento program představuje zcela novou úroveň kvality v oblasti servisu a zákaznických služeb.
PROGRAM 3 X 3 – balíček zahrnující pořízení stroje, výhodné financování dle přání zákazníka, servis,
tříletou záruku pro smykem řízené nakladače značky Caterpillar.
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Půjčovna strojů
The Cat Rental Store

Stále více zákazníků vidí v pronájmu stavebních strojů a nářadí atraktivní alternativu k uspokojení
svých potřeb a požadavků. Díky pronájmu jsou schopni realizovat vysoce komplexní činnosti, aniž
by si museli pořizovat potřebný speciální strojový park. Půjčovna Phoenix-Zeppelin s označením
„The Cat Rental Store“ tak našim zákazníkům otevírá nové možnosti.
ROZHODUJÍCÍMI

FAKTORY ÚSPĚCHU V PRONÁJMU

jsou především spolehlivé, nové a moderní stroje,

minimální disponibilní doby a vstřícnost vůči zákazníkům. The Cat Rental Store proto nepřetržitě
a důsledně rozšiřuje svou nabídku. V uplynulém roce jsme investovali zhruba 135 milionů Kč do pořízení 253 kusů nových strojů a nářadí.
V letošním roce rozšiřujeme nabídku strojů v půjčovně především v oblasti vysokozdvižných
pracovních plošin GENIE, minidamprů AUSA a hydraulických přenosných jednotek Caterpillar
PP120 včetně ručních kladiv. Průběžně také zařazujeme nejnovější modely stavebních strojů
Caterpillar, a to zejména kompaktní minirýpadla řady „C“, smykem řízené nakladače řady „C“,
kompaktní pásové nakladače, rýpadlo nakladače řady „E“ a nová velká pásová rýpadla řady „D“.
Již druhým rokem nabízíme zákazníkům i velké kloubové dampry Cat 735.
Kromě rozšíření nabídky strojů a zařízení jsme v loňském roce dále rozšířili síť půjčoven o nové pobočky ve Zlíně a v Plzni. Počet našich půjčoven se tím rozrostl a najdete nás již na 11 místech po celé
České republice. Přispíváme tak k naplnění našeho motta: „Půjčovna strojů je blíže, než čekáte.“
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MYŠLENKOU

NABÍZET ZÁKAZNÍKŮM

také použité stavební stroje se zárukou kvality a provozní

spolehlivosti se firma Caterpillar zabývala již delší dobu. Skutečná realizace tohoto smělého
záměru však začala až na veletrhu Bauma 2004 v Mnichově. Návštěvníkům expozice firem
Caterpillar a Zeppelin byl tehdy představen speciální program Cat Certified Used (CCU), na
základě kterého začaly být vybraným použitým stavebním strojům při splnění určitých kritérií
udělovány certifikáty kvality a poskytovány dvanáctiměsíční záruky na pohonné systémy
a hydraulické komponenty. První značku CCU nesl ve veletržním stánku kolový nakladač Cat 950
a budil vcelku zaslouženou pozornost.
V PRŮBĚHU JEDNOHO ROKU prošly certifikované stroje Caterpillar zatěžkávací zkouškou v řadě evropských zemí a podle dosavadních reakcí uživatelů v ní obstály téměř mistrovsky. A protože i český trh
s použitými stroji zaznamenává již delší dobu nebývalý rozmach, spustil Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.,
od roku 2004 tento kvalitativně nový program i u nás.
POUŽITÉ STROJE z programu CCU představují skutečně zajímavou alternativu ke koupi stroje nového.
DO PROGRAMU CAT CERTIFIED USED jsou zařazovány především relativně nové stroje s nižším stavem
opotřebení a bez předchozích defektů na pohonných nebo hydraulických agregátech. Tyto stroje
měly zpravidla jednoho majitele, byly podle typu provozovány nejčastěji v rozmezí 1 až 5 let a byla
u nich prokazatelně prováděna předepsaná údržba a servis oficiálním dealerem Caterpillar.
Dále je každý stroj podroben důkladné technické prohlídce, zajistí se odběry a rozbory vzorků
olejových náplní a provede se kompletní diagnostika. Na základě zjištěných skutečností následuje
podle potřeby servisní zásah. Teprve když všechny parametry odpovídají přísným kritériím stanoveným
výrobcem, může být ke stroji vystaven certifikát kvality a stroj je zařazen do programu CCU.
OBCHODNÍ NABÍDKA POUŽITÝCH stavebních strojů CCU je nesmírně pestrá a zahrnuje v podstatě kompletní výrobní program Caterpillar. Prostřednictvím celosvětové sítě zástupců Caterpillar je umožněn
přístup k pravidelně aktualizovaným databázím použitých stavebních strojů, ve kterých by si měl
každý zájemce vybrat ten správný stroj. Nezáleží na tom, zda se jedná jen o minirýpadlo, smykem
řízený nakladač nebo teleskopický manipulátor, nebo dokonce o těžké pásové dozery a dampry.
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ZA STROJI Z PROGRAMU CCU stojí stejně kvalitní nabídka poradenských, finančních a servisních služeb
jako v případě nové techniky. Pracovníci Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., pomohou v předprodejní fázi
s výběrem vhodného typu a konfigurace stroje podle očekávaných podmínek nasazení a navrhnou
různé možnosti financování strojů s ohledem na maximální zhodnocení kapitálové investice. Kromě
standardních servisních služeb s pohotovou dodávkou náhradních dílů mohou nabídnout také
individuálně upravené servisní programy.
POŘIZOVÁNÍ

POUŽITÝCH STROJŮ

už dávno není výrazem degradace vybavení firem, ale běžným

nástrojem pro rozšiřování strojového parku za velmi zajímavých finančních podmínek, v situaci nejistého vývoje zakázek a při nižším stupni vytížení techniky. S nabídkou strojů z programu Cat
Certified Used dostává tato oblast nový rozměr. Stroje z programu CCU s relativně nízkým počtem
provozních hodin se ideálně hodí pro použití, která vyžadují přítomnost stroje více než sto dní
v roce, ačkoliv jejich vytížení za směnu je nižší než 50 %. Díky certifikátu kvality a poskytované
záruce budou mít nyní zákazníci mnohem větší jistotu spolehlivého provozu stroje a pod kontrolou
budou mít také náklady na údržbu a opravy.
NEJVĚTŠÍ ZÁJEM V SORTIMENTU použitých strojů na našem území je v současnosti o stroje hmotnostní
kategorie 8 až 15 tun a stáří 3 až 5 let. Na čele se drží kolová rýpadla Cat M312 a M315, následují
rýpadla-nakladače Cat 428 a 432, dále pásové dozery Cat D6R a D6M, minirýpadla, kolové
nakladače atd.
Prognózy dalšího rozvoje trhu s použitými stroji jsou optimistické a přibližně už za tři roky by měl
obrat v této kategorii dosáhnout úrovně 60 až 65 % strojů nových. Přestože komodita nových strojů
bude nadále převládat, je dobré si uvědomovat, že oblast použité techniky je již samozřejmou
součástí obchodní nabídky Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., a její význam ještě zřetelně poroste.
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Rok 2007 byl pro manipulační techniku (dále MT) historicky nejúspěšnější v jejím dosavadním
působení ve Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., a to mimořádným růstem nejen v tuzemsku, ale také
v zahraničních aktivitách.
Na tuzemském výsledku se největší měrou podílela zakázka od společnosti Coca-Cola Beverages
na dodávku a pronájem zhruba 110 kusů strojů MT různých modelů a specifikací. Celkového úspěchu – více než 650 kusů nových strojů – však bylo dosaženo díky rovnoměrnému rozložení prodejních kapacit ve všech oblastech trhu a regionech. Loňský rok byl přelomový a definitivně upevnil
pozici naší společnosti mezi čtyřmi nejsilnějšími dodavateli na trhu.
Současně se podařilo navýšit požadovanou ziskovost prodeje, a to důslednou kontrolou nákladovosti a úspěšným vyjednáváním o cenách s dodavateli. Dosažený výsledek byl podle plánovaných
ukazatelů.
Dalším mimořádným úspěchem byla akvizice regionální servisní společnosti COMATIC, spol. s r.o.,
v Olomouci. Koupě 100% podílu v ní je právě nyní dokončena fúzí s naší společností. Tímto krokem
se podařilo skokově navýšit kapacitu vlastního servisního zázemí a personálně zajistit nutný rozvoj
podpory produktu MT, který byl potřebný s ohledem na dosavadní prodejní úspěchy. Právě do
oblasti poprodejních služeb budou v budoucnu směřovat naše další kroky, s cílem zvyšovat kvalitu
a ziskovost celého produktu MT.
U zmiňovaného výsledku našich zahraničních aktivit je třeba vyzdvihnout naši dceřinou společnost
v Polsku, která se zabývá pouze obchodem s manipulační technikou a v celém koncernu slouží jako
příklad úspěšného podnikání v této oblasti. Hlavní zásluhu na úspěchu v Polsku má zkušená
a dynamická dvojice jednatelů, připravená nabízet nestandardní řešení požadavků trhu. Významnou
akcí bylo převzetí flotily manipulační techniky ve firmě Stora Enso včetně zhruba stovky operátorů MT.
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NAŠE

DCEŘINÁ SPOLEČNOST NA

SLOVENSKU

V ROCE

2007 potvrdila správnost personální změny ve

vedení prodejního oddělení z předchozího roku a dokázala s vysokou ziskovostí téměř naplnit náročný plán objemu prodeje. Další dceřiná společnost v Maďarsku měla v loňském roce obdobně
mimořádnou zakázku na dodávku desítek strojů pro GE Logistik. Společně s dílčími úspěchy
ukrajinské společnosti v Kyjevě pozdvihla význam manipulační techniky u Phoenix-Zeppelin na více
než 20% podíl objemu prodeje celé společnosti.
Rok 2007 znovu potvrdil správnost někdejšího strategického rozhodnutí koncernu navázat spolupráci se značkou Hyster. Tato komodita se pro společnost a její zahraniční dcery stává jednou
z nosných oblastí činnosti a směruje strategické plány koncernu k další koncentraci a změnám řízení.

Výroční zpráva 2007
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Energetické systémy

Energetické systémy

Rok 2007 byl pro obor energetické systémy ve znamení stability z hlediska ekonomických ukazatelů.
Obrat i zisk si již několik let udržují dobré parametry. K velkým změnám však došlo v sortimentu i ve
struktuře odběratelů. Tyto změny zásadním způsobem ovlivní naši práci v nejbližších letech.
V roce 2007 pokračoval v České republice stavební boom. Nově postavené objekty vyžadují i systémy
záložního napájení. Pokračující ekonomický tlak velkých stavebních firem na dodavatele technologií,
kdy často nízká cena vítězí nad technickou úrovní a provozní spolehlivostí, nás ale vedl k tomu,
že jsme v řadě případů odmítli účast na zdánlivě prestižních zakázkách. Vývoj situace potvrdil,
že tato naše rozhodnutí byla správná. Nenechali jsme si vnutit účast v projektech, které
svou technickou úrovní byly pod laťkou, kterou jsme si nastavili. Naopak v řadě případů jsme
byli provozovatelem požádáni, abychom nespolehlivé zařízení dodatečně nahradili agregátem
Phoenix-Zeppelin (za všechny jmenujme alespoň rychlé řešení kritické situace v nemocnici Karlovy
Vary po orkánu Kyrill v lednu 2007).
DIVIZE ENERGETICKÉ SYSTÉMY Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v roce 2007 realizovala řadu zakázek ve
výrobních společnostech, v objektech státní správy, v dopravní infrastruktuře a zdravotnictví. Jedná
se například o dodávku napájecích systémů pro Kriminalistický ústav Policie ČR, energocentrum pro
dálniční tunel D47 Klimkovice nebo účast na řešení dočasných napájecích zdrojů pro mýtné brány
na českých dálnicích. Podstatné ale je, že máme pro roky 2008 až 2010 rozpracované velké projekty
pro obory, které mají v ČR tradici a budoucnost: automobilový průmysl a výroba léčiv. Významné
projekty jsme realizovali také v oblasti energetiky a teplárenství.
Jako nový segment trhu jsme připravili novou generaci záložních zdrojů pro zemědělské farmy.
Během roku 2007 probíhalo testování prototypů a v roce 2008 budou zahájeny dodávky českým
farmářům.
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I V ROCE 2007 pokračovala výroba a prodej energocenter NZ2®, která jsou vlajkovou lodí sortimentu
Phoenix-Zeppelin. Počet instalací dosáhl padesáti kusů a po exportu do Číny a na Slovensko
chystáme účast na projektech v Německu, Polsku a Rakousku. Zároveň naše společnost reagovala
na podněty zákazníků, kteří požadovali jednodušší řešení, aplikovatelné i při rekonstrukci starších
energocenter. Protože jedním z hlavních parametrů řešení Phoenix-Zeppelin je provozní spolehlivost
(u významných zakázek ji dokládáme analýzou spolehlivosti), volili jsme opět bezbateriovou
technologii. Prototyp energocentra pod obchodním označením DC2® jsme vyvinuli společně s naší
dceřinou společností Phoenix Zeppelin Banská Bystrica. Energocentrum DC2® mělo premiéru na
Mezinárodním elektrotechnickém veletrhu ELOSYS v Trenčíně a získalo zde ocenění Nejlepší
exponát veletrhu. V závěru roku pak bylo energocentrum DC2® instalováno jako hlavní energetický
zdroj pro základnu Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v Modleticích.
VELKOU

DYNAMIKU

má prodej servisních služeb, který od roku 2005 vykazuje 100% meziroční

nárůst. Pokračovala transformace naší dceřiné společnosti, která byla k 1. 1. 2007 přejmenována
na CZ LOKO, a.s. Z původních šestnácti organizačních složek zůstaly pouze ty, které bezprostředně
souvisejí s výrobou a rekonstrukcí kolejových vozidel. Výrobní technologie byly modernizovány nákladem téměř 100 mil. Kč, což je desetina ročního obratu této společnosti.
Klíčovým pro další rozvoj společnosti se ukázal podpis kontraktu na modernizaci lokomotiv řady
774 „Čmelák“ v zemích bývalého SSSR. Podpisu kontraktu předcházely úspěšné zkoušky prototypu
a prezentace modernizované lokomotivy na mezinárodní železniční výstavě v Moskvě.
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V ROCE 2007 POKRAČOVAL Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., úspěšně ve strategii návratu na trh zemědělských strojů. Obrat prodeje techniky Challenger zaznamenal meziroční nárůst o více než 70 %. Stroje
s touto značkou v roce 2007 získaly nové zákazníky na trhu ve všech skupinách produktů, které má
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., ve své nabídce.
Počátkem roku byla výrobcem AGCO představena odborné veřejnosti v holandském Grubbenvorstu první skupina novinek – kloubové kolové traktory řady MT900 o výkonech 400 až 600 k a nová
generace aplikátorů kejdy TeraGator. Druhá skupina novinek byla v červenci uvedena ve slovenském Šamoríně, kde kromě postřikovačů SC s novými motory, splňujícími emisní limity Tier III, byla
nejatraktivnějším strojem jednoznačně sklízecí mlátička s axiálním rotorem CH680 a nová generace
vysokotlakých lisů na hranaté balíky LB34B. Třetí skupina novinek byla avizována na podzimním
mezinárodním veletrhu AGRITECHNICA v Hannoveru – inovace kolových traktorů řady MT500
a zcela nová generace traktorů MT400 pro příští sezónu.
PŘI PREZENTACI ZNAČKY Challenger, podpořené inzercí v odborném tisku, jsme využili Dnů Zemědělce,
mistrovství republiky v orbě, dne zemědělské techniky v pobočce v Brně a demo akcí, při kterých byly
představeny sklízecí mlátičky, kolové traktory, a především pásové traktory přímo u zákazníků
v jejich polních podmínkách.
Přesnost a efektivita satelitní navigace AutoGuide, předvedená na pásových traktorech, se jednoznačně osvědčila. Pásové traktory nezaměnitelného vzhledu už definitivně prolomily počáteční nedůvěru a skepsi tradičně konzervativních farmářů. Jejich vynikající technické parametry
a ekonomické přínosy u několika významných referenčních zákazníků přinesly výsledky v podobě
meziročního zdvojnásobení prodeje těchto vynikajících strojů.
Díky mnoha předváděcím akcím a účasti na polních dnech i lokálních výstavách si značka
Challenger a Caterpillar ve spojení se jménem Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., už našla opět své místo
v povědomí české zemědělské veřejnosti.
TĚŽIŠTĚ

PRODEJNÍ NABÍDKY

tvoří tři výkonové řady kolových traktorů: MT400, MT500 a MT600.

Zejména v nejvyšší výkonové třídě 300 k se ukázal být traktor MT665B v provedení TechStar
s nejbohatší výbavou, odpruženou nápravou i kabinou a bezstupňovou převodovkou Vario jako
zdatná konkurence dlouhodobě zavedeným renomovaným značkám traktorů. V tržním segmentu
kolových traktorů o výkonu motoru 200 až 300 k se nám podařilo úspěšně zařadit mezi významné
distributory na českém trhu.
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MIMOŘÁDNÉ

VLASTNOSTI

pásových traktorů, zejména nejsilnějších modelů MT865B a MT875B,

upoutaly rovněž pozornost několika zákazníků z oboru stavebnictví a po loňských úspěšných
zkouškách několika těchto traktorů v agregaci s taženými ejektorovými skrejpry bylo prodáno devět
nových souprav.
Po vyhodnocení spolupráce se smluvními partnery (subdealery) byla s některými z nich ukončena
spolupráce. V těchto teritoriích jsme se poté soustředili na budování vlastního prodejního týmu
a vnitřní organizaci servisního zázemí. Tyto změny v obchodní strategii se pozitivně projevily.
V závěru roku jsme také zahájili přípravu dlouhodobé spolupráce s jedním z největších zemědělských podniků v České republice – AGRO - Měřín, a.s.
ROZŠÍŘILI

JSME NABÍDKU

traktorů v půjčovně. Zájem zemědělců o tuto službu prokázal, že naše

rozhodnutí bylo správné, tuto aktivitu budeme proto dále podporovat.
Zákazníci z oblasti zemědělství realizují část svých investic prostřednictvím různých podpůrných
finančních programů a dotačních titulů. Spolupracujeme proto se čtyřmi nejvýznamnějšími
leasingovými společnostmi a bankami, které mají dlouholeté zkušenosti s financováním obchodních
případů tohoto druhu. Našim zákazníkům to značně usnadňuje schvalovací procesy a urychluje
získání úvěru nebo leasingu s výhodnějšími podmínkami. K příznivému obchodnímu výsledku významně přispěla úspěšná akce „Leasing s nulovým navýšením“, kterou jsme realizovali ve spolupráci se společností ČSOB Leasing, a.s.
NAŠÍM

CÍLEM DO BUDOUCNA

je, aby značka Challenger byla vnímána jako nositel nejpokročilejší

techniky a technologií precizního zemědělství, kvality a ohleduplnosti k životnímu prostředí, navíc
podpořený kvalitními poprodejními službami, zárukami a dostupným financováním. V tomto
duchu je nastavena i naše marketingová strategie pro trh zemědělské mechanizace do příštích let.
V příštím roce plánujeme posílení obchodního i poprodejního týmu a navýšení obratu a zisku
nejméně o 25 %.
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NÁHRADNÍ DÍLY
Preventivní údržba, opravy a množství standardního a speciálního příslušenství vedou ke zvýšeným
požadavkům na dodávky náhradních dílů. Přestože poskytujeme náhradní díly (dále ND) na stroje
a zařízení od velkého množství dodavatelů, kvalita současných skladových zásob zajišťuje uspokojení
74 % požadavků přímo ze skladu oslovené pobočky.
CELKEM 98 %

CELKOVĚ POPTÁVANÝCH

ND je díky blízkosti centrálních dodavatelských skladů

a nadstandardní logistice dodáváno po celé České republice do 48 hodin. Tyto standardy jsou pro
nás závazkem do dalších let. Optimálně rozložená síť poboček nabízí zákazníkům vynikající
dostupnost našich služeb jak v oblasti prodeje, tak poradenství.
Každá z poboček Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., disponuje vlastními skladovými prostory, které jsou
každodenně zásobovány potřebným sortimentem náhradních dílů na základě statistických metod
založených na roční historii pohybu ND s cílem skladovat díly s vysokou pravděpodobností
poptávky.
LOGISTIKA pravidelných rozvozů zaručuje u dílů, které jsou skladem v centrálním skladu, při
objednání do 15 hodin, dodání do skladů poboček v České republice do 24 hodin (mimo pobočku
v Havířově). Při objednávce do 12 hodin je rovněž možné dopravit díly, které nejsou skladem
v Evropě, z USA do poboček během 24 hodin. Ve dnech pracovního klidu a volna je společně
s pohotovostí servisu zajištěna také pohotovost výdeje ND ze skladu pro naléhavé případy. Veškeré
skladové pohyby jsou on-line monitorovány a vyřizovány pomocí vyspělého informačního systému
napojeného prostřednictvím rozhraní na dodavatelské systémy.
SERVIS
Ve stále se zostřující konkurenci v oblasti servisních služeb je nutné trvale si zachovat přízeň
zákazníků. Považujeme se za skutečného partnera svých zákazníků a své nabídkové spektrum
neustále a důsledně přizpůsobujeme jejich rostoucím požadavkům.
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Servisní služby zajišťuje Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., po celou dobu životnosti stroje. Cílem
těchto služeb je zabezpečit maximální disponibilitu – tj. připravenost stroje splnit očekávaný
pracovní úkol. Tohoto cíle dosahujeme údržbou, opravami, preventivními zásahy a dalšími
speciálními produkty, včetně nabídky realizace servisní služby formou některého z druhů servisní
smlouvy.
NAŠE PROPOJENÁ A VÝKONNÁ SERVISNÍ ORGANIZACE, která v ČR zaměstnává přes 230 pracovníků a používá více než stovku servisních vozidel, je našim zákazníkům plně k dispozici. Polní servis vybavený
kvalitním nářadím a diagnostickými přístroji nám umožňuje realizovat i složité opravy přímo
v terénu. Pro provádění pravidelné údržby strojů u našich zákazníků disponujeme deseti komplexně
vybavenými vozidly pro efektivní a ekologický provoz. Dílenská servisní střediska provádějí generální
opravy jednotlivých modulů, případně celých strojů. Jako specializovanou činnost nabízíme na pobočce Most služby dílny na opravu podvozků pásových strojů a na pobočce Praha zabezpečujeme
opravy hydraulických válců. Preventivní údržba a opravy spolu se včasnou diagnostikou možného
problému zvyšují produktivitu strojů. A protože prostoje stojí naše zákazníky čas a peníze, nabízíme
také zde služby našeho servisu.
Díky analýze olejů v naší laboratoři S. O. S. jsme schopni našim zákazníkům včas podat informaci
o stavu opotřebení jejich zařízení. Na jejím základě se mohou snížit provozní náklady a eliminovat
prostoje a finančně náročné výpadky strojů. V naší laboratoři S. O. S. jsme v roce 2007 zpracovali
více než 32 000 vzorků oleje z motorů, náprav, převodovek a hydraulických systémů.
Do oblasti prevence patří i školení o obsluze a hospodárném nasazení strojů a pracovní semináře,
které našim zákazníkům pomáhají optimalizovat provozní náklady strojů.
Poskytujeme také služby v oblasti zajišťování kvality a čistoty hydraulických náplní strojů a zařízení.
Prostřednictvím této služby se dovedeme postarat o požadovanou funkčnost současných
hydraulických systémů s přesnými tolerancemi.
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Vzdělávání a rozvoj
zaměstnanců

VEDENÍ

SPOLEČNOSTI

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., věnuje neustálému zvyšování kvalifikace za-

městnanců mimořádnou pozornost a neváhá na něj vynakládat nemalé finanční prostředky. Je si
vědomo, že tato investice je nezbytná pro splnění stále náročnějších ekonomických cílů i pro poskytování kvalitních služeb zákazníkům. Vzdělávání zaměstnanců se proto ve Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o., stalo nedílnou součástí rozvoje společnosti. Plán vzdělávání každoročně systematicky
navazuje na programy z předešlého období a zaměřuje se především na další zlepšování individuální,
týmové a firemní výkonnosti zaměstnanců.
Maximální podporu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců si vyžádala i nutnost zabezpečit budoucí
potřebu lidských zdrojů ve Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Účinný systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je neustále inovován s výhledem na budoucí
potřebu kvalifikovaných pracovníků pro jednotlivé pozice.
SOUČÁSTÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ jsou rovněž školení, která jsou zaměřena na ochranu životního
prostředí. Přestože jsou všechna pracoviště Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., tzn. budovy, dílny a volné
plochy, postaveny podle nejpřísnějších ekologických pravidel, rozhodujícím faktorem zůstává člověk
a jeho činnost. Všichni pracovníci Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se proto pravidelně zúčastňují
školení na toto téma.
Vzdělávání zaměstnanců Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se dlouhodobě zaměřuje především na:
• odborná školení pro vrcholové vedení a pracovníky středního managementu, orientovaná hlavně
na podporu a rozvoj klíčových manažerských dovedností s důrazem na strategickou orientaci;
• odborná školení pro prodejce, která mají zpravidla dlouhodobější charakter a konají se jak
v tuzemsku, tak v zahraničí. Vybraní prodejci jsou pak zapojeni do programu studia na Univerzitě
Caterpillar, která svým charakterem odpovídá vysoké škole. Školení jsou zaměřena především na
znalost produktů, prodejní dovednosti a strategii vyjednávání se zákazníkem. Prodejci dále
prohlubují své technické znalosti přímo na stážích ve výrobních závodech;
• odborná školení pro pracovníky ekonomického oddělení. Tato školení se týkají všech témat, která
souvisejí s novelami zákonů, daněmi, controllingem atd.;
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• technická školení pro servisní mechaniky, s cílem nejen zvýšit úroveň jejich technických znalostí
a dovedností, ale také je v předstihu seznámit s technickými novinkami, se kterými se pak v praxi
setkávají na nových typech strojů;
• cizí jazyky, především angličtinu a němčinu, jejichž znalost je pro některé pracovní pozice
nezbytná;
• uživatelskou znalost PC v programech Windows, např. Word, Excel a dalších. Společnost podle
potřeby organizuje kurzy práce s PC pro své zaměstnance. Stále častěji se účastníky kurzů stávají
servisní mechanici, pro které se uživatelské ovládání PC stává v souvislosti s opravami
a testováním strojů nezbytností.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., úzce spolupracuje se středními odbornými učilišti v celých Čechách,
kde jsou připravováni žáci ve studijních oborech opravářské práce a opravář zemědělských strojů,
a to mimo jiné při přípravě učebních osnov.
VZDĚLÁVÁNÍ

A ROZVOJ

zaměstnanců byly, jsou a vždy budou nedílnou součástí strategie Phoenix-

Zeppelin, spol. s r.o. Vedení společnosti je přesvědčeno, že neustálé zvyšování úrovně znalostí
a dovedností pracovníků společnosti povede k větší spokojenosti zákazníků s našimi službami.
Spokojenost zákazníků zůstává i nadále hlavním cílem úsilí všech zaměstnanců Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o.
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ČESKÁ

EKONOMIKA

má rostoucí tendenci, růst hrubého domácího produktu přesahuje 6 %,

nezaměstnanost je na jedné z nejnižších úrovní, a pomalu se tak vyrovnává odstup České republiky
od většiny zemí Evropské unie. Velice nás těší, že se na růstu ekonomiky podílí i naše společnost se
svými zákazníky z mnoha různých odvětví českého hospodářství. Celkový obrat Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o., vzrostl ze 4 185 mil. Kč v roce 2006 na 4 665 mil. Kč v roce 2007, což představuje meziroční zvýšení o více než 11 %. Přidaná hodnota stoupla ze 471 mil. Kč v roce 2006 na 594 mil. Kč
v roce 2007 (+26 %).
RENTABILITA OBRATU (R. O. S.) před zdaněním v roce 2007 dosáhla 6,8 % (2006: 5,7 %). Po zhoršení
v roce 2006, které vyplývalo ze silné konkurence a nepříliš dobré platební morálky některých
zákazníků, se nám v roce 2007 opět podařilo stabilizovat a posílit naši finanční situaci. Ve druhé
polovině roku 2007 nám napomohlo i rychlé posílení české měny. Abychom svým zákazníkům mohli
i nadále nabízet kvalitní zboží a služby za příznivé ceny, zůstává naším hlavním úkolem dodržovat
tvrdou disciplínu v oblasti provozních nákladů.
VELMI ÚSPĚŠNÝ ROK mají za sebou naše dvě nejdůležitější dceřiné společnosti, a to Phoenix Zeppelin,
spol. s r.o., Banská Bystrica (Slovensko), a Zeppelin Polska Sp. z o.o., Varšava (Polsko). Obě
společnosti zaznamenaly historicky rekordní hodnoty obratu i výsledku hospodaření. Dceřiná
společnost na Slovensku, která má velmi podobný předmět činnosti jako naše společnost, prodala
svým zákazníkům zboží a služby za více než 1 767 mil. Sk, což představuje nárůst o více než 36 %
oproti roku 2006. Společnost Zeppelin Polska, která se věnuje výhradně manipulační technice
Hyster, dosáhla v roce 2007 obratu přes 63 mil. PLN (téměř 450 mil. Kč), nárůst oproti roku 2006
činil přitom více než 50 %. Dále se dobře dařilo jak našim dalším dceřiným společnostem
v Maďarsku (Zeppelin-Körös-Spedit Kft., Budapešť) a na Ukrajině (Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.,
Kyjev), tak i přidružené skupině CZ LOKO, a.s., se sídlem v České Třebové, která se zabývá výrobou,
modernizacemi a opravami lokomotiv.
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PO

OTEVŘENÍ NOVÉ POBOČKY

v Brně a centra energetických systémů v Modleticích v roce 2006

pokračoval investiční rozvoj velmi rychle i v roce 2007. Otevřeny byly zejména dvě nové půjčovny ve
Zlíně a v Plzni, dále bylo přistavěno třetí poschodí budovy vedení společnosti v Modleticích, které
přispěje k dalšímu rozšíření našeho mimořádně úspěšného partnerství s leasingovou společností
Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. V roce 2008 plánujeme výrazně investovat do nové moderní
pobočky v Ostravě.
BILANČNÍ SUMA naší společnosti vzrostla z 2 711 mil. Kč v roce 2006 na 2 843 mil. Kč v roce 2007,
což představuje nárůst o necelých 5 %. Srovnáme-li tento nárůst s růstem obratu (přes 11 %),
ukazuje to na pozitivní trend zejména v oblasti řízení pohledávek. Právě kvalitní řízení pohledávek
a zásob představuje rozhodující faktor pro stabilní finanční vývoj naší společnosti.
STEJNĚ JAKO V UPLYNULÝCH LETECH jsme rádi, že můžeme konstatovat mimořádnou a stále se zlepšující
finanční stabilitu naší společnosti. Podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě nadále narůstá a k 31. 12. 2007 činí 46,5 % (2006: 42,3 %). Veškerá dlouhodobá aktiva i významná část zásob
jsou financovány z vlastního kapitálu. Za nejdůležitější faktor považujeme absolutní důvěru
společníků v naši práci, díky níž převážná většina vyprodukovaného zisku dlouhodobě zůstává ve
společnosti. Z nerozděleného zisku jsou potom financovány veškeré investice, které přispívají ke
stále kvalitnějším službám poskytovaným našim zákazníkům.
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Výrok auditora

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA
l. Ověřili jsme Účetní závěrku společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. (dále jen „společnost“), k 31. 12. 2007,
uvedenou na stranách 36–63 ve finanční části výroční zprávy, ke které jsme 22. února 2008 vydali výrok
následujícího znění:
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., sestavenou k 31. prosinci
2007 za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních
tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení účetní závěrky v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za věrné zobrazení
skutečností v ní odpovídá statutární orgán společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Jeho odpovědností je
navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností
v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat
vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.
Odpovědnost auditora
Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách
a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně
toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro
sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné
a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva,
pasiva a finanční situaci společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., k 31. prosinci 2007 a výsledky jejího
hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 v souladu s účetními předpisy
platnými v České republice.

A Member of Ernst & Young Global - Ernst & Young Audit & Ad visory, S. LO., člen koncernu
with its registered office at Karlovo náměstí 10, 120 00 Prague 2, Phone + 420 225 335 111 has been incorporated
in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C, entry no. 88504, under Identification No. 26704153.
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II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je
zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu
výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření
tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou
též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou
účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na stranách 36–63 jsme sesouhlasili
s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2007. Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve
výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
lll. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
společnosti Phoenix-Zeppelin, spoI. s r.o., k 31. prosinci 2007 uvedené ve výroční zprávě na stranách 64–67.
Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti Phoenix-Zeppelin, spoI. s r.o. Naším
úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli
v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku
s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je
omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem
provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit
zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme
nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
společnosti Phoenix-Zeppelin, spoI. s r.o., k 31. prosinci 2007.

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu
osvědčení č. 401
zastoupený

Josef Pivoňka
partner

Milan Kočka
auditor, osvědčení č. 1994

22. února 2008
Praha, Česká republika
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Rozvaha v plném rozsahu

Běžné

Minulé účetní

účetní období
Brutto
A.

AKTIVA CELKEM

Korekce

období 2006
Netto

Netto

3 334 758

-491 908

2 842 850

2 711 328

0

0

0

0

1 350 017

-378 477

971 540

870 726

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ
ZÁKLADNÍ KAPITÁL
B.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

23 043

-16 899

6 144

6 710

B. I. 1

Zřizovací výdaje

0

0

0

0

2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0

0

0

0

3

Software

22 265

-16 190

6 075

1 571

4

Ocenitelná práva

778

-709

69

98

5

Goodwill

0

0

0

0

6

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

0

0

7

Nedokončený dlouhodobý
0

0

0

5 041

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
0

0

0

0

nehmotný majetek
nehmotný majetek
B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

1 128 864

-351 960

776 904

757 115

B. II. 1

Pozemky

126 199

0

126 199

122 568

2

Stavby

465 938

-158 208

307 730

263 455

3

Samostatné movité věci a soubory
536 727

-193 752

342 975

369 393

4

Pěstitelské celky trvalých porostů

0

0

0

0

5

Základní stádo a tažná zvířata

0

0

0

0

6

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

0

0

0

0

7

Nedokončený dlouhodobý hmotný
0

0

0

1 699

hmotný majetek

0

0

0

0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

0

0

0

0

movitých věcí

majetek
8
9

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
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Běžné

Minulé účetní

účetní období
Brutto
B. III.

Dlouhodobý finanční majetek

B. III. 1

Podíly v ovládaných a řízených

Korekce

36 | 37

období 2006
Netto

Netto

198 110

-9 618

188 492

106 901

66 380

-9 618

56 762

30 445

131 730

0

131 730

76 456

0

0

0

0

osoba, podstatný vliv

0

0

0

0

5

Jiný dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

6

Pořizovaný dlouhodobý finanční
0

0

0

0

0

0

0

0

1 966 305

-113 431

1 852 874

1 813 067

849 457

-30 582

818 875

658 160

osobách
2

Podíly v účetních jednotkách
pod podstatným vlivem

3

Ostatní dlouhodobé cenné papíry

4

Půjčky a úvěry – ovládající a řídící

a podíly

majetek
7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek

C.

OBĚŽNÁ AKTIVA

C. I.

Zásoby

C. I. 1

Materiál

59 467

0

59 467

17 980

149 786

-7 744

142 042

150 421

Výrobky

0

0

0

0

Zvířata

0

0

0

0

640 204

-22 838

617 366

489 759

0

0

0

0

16 118

0

16 118

17 880

2

Nedokončená výroba a polotovary

3
4
5

Zboží

6

Poskytnuté zálohy na zásoby

C. II.

Dlouhodobé pohledávky

C. II. 1

7 779

0

7 779

9 508

2

Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba

0

0

0

0

3

Pohledávky – podstatný vliv

0

0

0

0

4

Pohledávky za společníky, členy
družstva a za účastníky sdružení

0

0

0

0

5

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

0

0

0

0

6

Dohadné účty aktivní
0

0

0

0

0

0

0

0

8 339

0

8 339

8 372

(nevyfakturované výnosy)
7

Jiné pohledávky

8

Odložená daňová pohledávka

pokračování ➤
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Běžné

Minulé účetní

účetní období

období 2006

Brutto

Korekce

Netto

Netto

C. III.

Krátkodobé pohledávky

1 093 812

-82 849

1 010 963

1 118 549

C. III. 1

Pohledávky z obchodních vztahů

1 055 810

-82 849

972 961

1 046 629

2

Pohledávky – ovládající a řídící osoba

0

0

0

0

3

Pohledávky – podstatný vliv

0

0

0

0

4

Pohledávky za společníky, členy
0

0

0

0

0

0

0

0

14 303

0

14 303

26 505

3 347

0

3 347

7 525

19 282

0

19 282

37 411

1 070

0

1 070

479

družstva a za účastníky sdružení
5

Sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění

6

Stát – daňové pohledávky

7

Krátkodobé poskytnuté zálohy

8

Dohadné účty aktivní
(nevyfakturované výnosy)

9

Jiné pohledávky

C. IV.

Krátkodobý finanční majetek

6 918

0

6 918

18 478

C. IV. 1

Peníze

1 333

0

1 333

1 209

2

Účty v bankách

5 585

0

5 585

17 269

3

Krátkodobé cenné papíry a podíly

0

0

0

0

4

Pořizovaný krátkodobý finanční
0

0

0

0

– PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV

18 436

0

18 436

27 535

D. I.

Časové rozlišení

18 436

0

18 436

27 535

D. I. 1

Náklady příštích období

18 436

0

18 436

27 535

majetek
D.

OSTATNÍ AKTIVA

2

Komplexní náklady příštích období

0

0

0

0

3

Příjmy příštích období

0

0

0

0
pokračování ➤
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A.
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Stav v běžném

Stav v minulém

účetním období

účetním období 2006

PASIVA CELKEM

2 842 850

2 711 328

VLASTNÍ KAPITÁL

1 324 347

1 148 793

A. I.

Základní kapitál

300 000

300 000

A. I. 1

Základní kapitál

300 000

300 000

2

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

0

0

3

Změny základního kapitálu

0

0

-2 609

-1 680

0

0

67

67

-2 676

-1 747

0

0

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

30 433

30 433

Zákonný rezervní fond

30 000

30 000

433

433

Výsledek hospodaření minulých let

755 040

639 132

Nerozdělený zisk minulých let

755 040

639 132

0

0

241 483

180 908

1 512 906

1 552 741

A. II.

Kapitálové fondy

A

Emisní ážio

II. 1
2

Ostatní kapitálové fondy

3

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

4

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A III.
A III. 1
2
A. IV.
IV. 1
2
A. V.

Statutární a ostatní fondy

Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)

B.

CIZÍ ZDROJE

B. I.

Rezervy

45 937

32 601

B. I. 1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

0

0

2

Rezerva na důchody a podobné závazky

0

0

3

Rezerva na daň z příjmů

0

0

4

Ostatní rezervy

45 937

32 601
pokračování ➤
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Stav v běžném

Stav v minulém

účetním období

účetním období 2006

B. II.

Dlouhodobé závazky

0

3 229

B. II. 1

Závazky z obchodních vztahů

0

3 229

2

Závazky – ovládající a řídící osoba

0

0

3

Závazky – podstatný vliv

0

0

4

Závazky ke společníkům, členům družstva
a k účastníkům sdružení

0

0

5

Přijaté zálohy

0

0

6

Vydané dluhopisy

0

0

7

Směnky k úhradě

0

0

8

Dohadné účty pasivní
(nevyfakturované dodávky)

0

0

Jiné závazky

0

0

0

0

Krátkodobé závazky

611 549

577 585

Závazky z obchodních vztahů

9

10 Odložený daňový závazek
B. III.
B. III. 1

405 711

429 487

2

Závazky – ovládající a řídící osoba

0

0

3

Závazky – podstatný vliv

0

0

4

Závazky ke společníkům, členům družstva

5

Závazky k zaměstnancům

6

Závazky ze sociálního zabezpečení

a k účastníkům sdružení

a zdravotního pojištění
7

Stát – daňové závazky a dotace

8

Přijaté zálohy

9

Vydané dluhopisy

10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)
11 Jiné závazky

0

0

383

285

9 707

8 135

116 871

86 532

2 184

18 796

0

0

76 469

34 350

224

0
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Stav v běžném

Stav v minulém

účetním období

účetním období 2006

855 420

939 326

B. IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

B. IV. 1

Bankovní úvěry dlouhodobé

71 146

92 538

2

Krátkodobé bankovní úvěry

784 274

846 788

3

Krátkodobé finanční výpomoci

0

0

OSTATNÍ PASIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV

5 597

9 794

C. I.

Časové rozlišení

5 597

9 794

C. I. 1

Výdaje příštích období

0

0

2

Výnosy příštích období

5 597

9 794

C.

Sestaveno dne:

Statutární orgán nebo
fyzická osoba, která je
účetní jednotkou
(jméno, podpis):

Osoba odpovědná
za účetnictví
(jméno, podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno, podpis):

22. února 2008

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš

Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu

Stav v běžném

Stav v minulém

účetním období

účetním období 2006

A. I. 1

Tržby za prodej zboží

2 922 459

2 476 207

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

2 327 106

2 044 301

595 353

431 906

2
+

Obchodní marže

II.

Výkony

1 209 515

1 209 608

II. 1

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

1 211 168

1 149 141

-1 653

58 534

0

1 933

1 210 504

1 170 295

2

Změna stavu zásob vlastní činnosti

3

Aktivace

B.

Výkonová spotřeba

B.

1

Spotřeba materiálu a energie

539 289

701 188

B.

2

Služby

671 215

469 107

Přidaná hodnota

594 364

471 219

+
C.

Osobní náklady

245 783

205 790

C.

1

Mzdové náklady

180 503

150 563

C.

2

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

0

0

C.

3

Náklady na sociální zabezpečení
62 872

52 595

C.

4

Sociální náklady

2 408

2 632

D.

Daně a poplatky

2 630

3 467

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného
107 042

106 505

a materiálu

530 923

594 711

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

530 923

559 401

0

35 310

435 557

501 932

435 557

501 932

0

0

a zdravotní pojištění

a hmotného majetku
III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

III. 1
2
F.

Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu

F.

1

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku

F.

2

Prodaný materiál

pokračování ➤
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G.

1
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Stav v běžném

Stav v minulém

účetním období

účetním období 2006

příštích období

32 566

27 420

Ostatní provozní výnosy

64 956

18 165

Ostatní provozní náklady

38 528

19 772

Převod provozních výnosů

0

0

Převod provozních nákladů

0

0

328 137

219 209

0

0

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

IV. 2
H.

1
V. 2

I.

1
*

Provozní výsledek hospodaření

VI. 1

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

J.

1

Prodané cenné papíry a podíly

0

0

13 950

11 686

13 950

11 686

0

0

majetku

0

0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

0

Náklady z finančního majetku

0

0

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

0

0

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

0

0

ve finanční oblasti

9 618

0

Výnosové úroky

1 067

351

Nákladové úroky

41 735

26 546

Ostatní finanční výnosy

65 605

62 560

Ostatní finanční náklady

38 664

30 660

Převod finančních výnosů

0

0

Převod finančních nákladů

0

0

-9 395

17 391

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VII. 1

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

2

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných
papírů a podílů

3
VIII. 1
K.

2
IX. 1

L.

2

M.

1
X. 1

N.

2
XI. 1

O.

2
XII. 1

P.

2
*

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního

Změna stavu rezerv a opravných položek

Finanční výsledek hospodaření

pokračování ➤

Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu

Q.

Stav v běžném

Stav v minulém

účetním období

účetním období 2006

Daň z příjmů za běžnou činnost

77 259

55 692

77 226

54 720

33

972

241 483

180 908

0

0

Q.

1

– splatná

Q.

2

– odložená

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

XIII. 1

Mimořádné výnosy

R.

2

Mimořádné náklady

0

0

S.

1

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

0

0

S.

1

– splatná

0

0

S.

2

– odložená

0

0

Mimořádný výsledek hospodaření

0

0

0

0

*
1

Převod podílu na výsledku hospodaření
společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

241 483

180 908

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

318 742

236 600

Sestaveno dne:

Statutární orgán nebo
fyzická osoba, která je
účetní jednotkou
(jméno, podpis):

Osoba odpovědná
za účetnictví
(jméno, podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno, podpis):

22. února 2008

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš

Příloha k účetní závěrce
k 31. prosinci 2007
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1. POPIS SPOLEČNOSTI
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. (dále jen „společnost“), je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne
4. června 1991 a sídlí v Modleticích, Lipová ulice 72, Česká republika, IČO 18627226. Hlavním předmětem její
činnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, opravy pracovních strojů, opravy zemědělských
strojů, zprostředkovatelská činnost v obchodě, leasingová činnost v oblasti stavebních strojů, výroba, instalace
a opravy elektrických strojů a přístrojů. V roce 2007 nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do
obchodního rejstříku.
Osoby podílející se na základním kapitálu k 31. 12. 2007 jsou:
ZEPPELIN GmbH, Garching bei München, SRN

85,00 %

PHOENIX PRAHA a.s., Praha, Česká republika

7,47 %

Ing. Josef Mixa

7,53 %

Mateřskou společností společnosti je 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.
Společnost je mateřskou společností skupiny Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., a 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, avšak v obchodním rejstříku bude
zveřejněn ověřený překlad konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti.
Jednatelé společnosti k 31. prosinci 2007 jsou:
Ing. Josef Mixa
Ing. František Poulíček
Od 1. ledna 2008 zůstává jediným jednatelem společnosti Ing. Josef Mixa.
Činnost společnosti je organizována v hlavním sídle společnosti v Modleticích, pěti pobočkách (Praha, Brno,
Havířov, Most, Sokolov) a dále v šesti zastoupeních a půjčovnách (Liberec, České Budějovice, Hradec Králové,
Praha-západ, Plzeň a Zlín).

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném
pro rok 2007 a 2006.
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3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2007 a 2006, jsou následující:
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady
s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby
životnosti příslušného majetku.
b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve
společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní
náklady.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy
a údržba se účtují do nákladů.
Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Počet let
Stavby
Plochy dvorů
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář

20–30
10
4–12
4–8
4–12

c) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti.
Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou. Majetkové účasti v cizí měně
jsou k 31. 12. přeceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Kurzový rozdíl vzniklý
z přecenění k 31. 12. se účtuje do vlastního kapitálu prostřednictvím účtu 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění
majetku a závazků.
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d) Zásoby
Nakupované zásoby strojů jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje náklady
na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením související (náklady na přepravu, clo apod.).
Náhradní díly jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím pevných cen, oceňovacích rozdílů
a váženého aritmetického průměru.
Nedokončená výroba vlastní výroby týkající se motorů 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.
e) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.
f) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze. Ostatní
kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními vklady.
Podle obchodního zákoníku společnost vytvořila rezervní fond ze zisku nad hodnotu vkladů.
Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 %
čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého
zisku až do výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.
g) Cizí zdroje
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze
s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také
hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.
Dlouhodobé a krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást
ostatních krátkodobých pohledávek, resp. závazků.
K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů se účtují
do finančních nákladů, resp. výnosů; společnost účtuje o všech derivátech jako o derivátech k obchodování.
h) Finanční leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou
hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky
nájemného hrazené předem se časově rozlišují.
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i) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku
a ke konci roku byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.
j) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení,
které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.
O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě, např. dílčí
fakturace.
Výnosy z prodeje strojů a náhradních dílů se účtují v okamžiku předání stroje, resp. náhradního dílu, se dnem
uskutečněného zdanitelného plnění, který je rovný dni předání stroje, resp. náhradního dílu.
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 motorů se účtují prostřednictvím nedokončené výroby na základě předávacího
protokolu nebo zjišťovacího protokolu.
k) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních
rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.).
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv
a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
Počáteční

Přírůstky

Vyřazení

Převody

zůstatek
Software

Konečný
zůstatek

16 012

–

-192

6 445

22 265

778

–

–

–

778

5 041

1 404

–

-6 445

–

Celkem 2007

21 831

1 404

-192

–

23 043

Celkem 2006

17 562

5 143

-874

–

21 831

Ocenitelná práva
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
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Oprávky
Počáteční

Odpisy

Vyřazení

zůstatek
Software

Konečný

Účetní

zůstatek

hodnota

-14 441

-1 941

192

-16 190

6 075

-680

-29

–

-709

69

–

–

–

–

–

Celkem 2007

-15 121

-1 970

192

- 16 899

6 144

Celkem 2006

-14 897

-1 098

874

-15 121

6 710

Ocenitelná práva
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

Ocenitelná práva jsou odpisována po dobu životnosti, která byla stanovena na tři roky.
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2007 a 2006 v pořizovacích cenách 1 534 tis. Kč a 1 915 tis. Kč.
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
Počáteční

Přírůstky

Vyřazení

Převody

zůstatek

Konečný
zůstatek

Pozemky

122 568

–

–

3 631

126 199

Stavby

420 849

–

–

45 089

465 938

Stroje, přístroje a zařízení

531 087

–

-519 943

513 354

524 498

Dopravní prostředky

2 806

–

-193

258

2 871

Inventář

7 419

–

–

1 939

9 358

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

1 699

562 572

–

-564 271

–

Celkem 2007

1 086 428

562 572

-520 136

–

1 128 864

Celkem 2006

940 194

740 580

-594 346

–

1 086 428
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Oprávky
Počáteční

Odpisy

zůstatek
Pozemky

Prodeje,

Vyřazení

likvidace

Konečný

Účetní

zůstatek

hodnota

–

–

–

–

–

126 199

Stavby

-157 394

-814

–

–

-158 208

307 730

Stroje, přístroje a zařízení

-164 762

-103 347

-437 696

519 943

-185 862

338 636

Dopravní prostředky

-1 691

-321

-49

193

-1 868

1 003

Inventář

-5 432

-590

–

–

-6 022

3 336

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

–

–

–

–

–

–

Celkem 2007

-329 279

-105 072

-437 745

520 136

-351 960

776 904

Celkem 2006

-314 053

-105 407

-504 199

594 346

-329 313

757 115

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích cenách k 31. 12. 2007
a 2006 54 472 tis. Kč a 26 939 tis. Kč.
Společnost v roce 2006 zúčtovala zákonnou rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku. Tato rezerva
vycházela z ročního odhadu nákladů na opravy dlouhodobého hmotného majetku a z doby, která uplyne
do nadcházející opravy tohoto majetku (viz odstavec 11).
Budovy v pořizovací ceně 355 361 tis. Kč a pozemky v pořizovací ceně 48 561 tis. Kč, v celkové zůstatkové
hodnotě k 31. 12. 2007 a 2006 ve výši 255 927 tis. Kč a 246 407 tis. Kč, jsou zastaveny na krytí úvěrů
u Unicredit Bank.
c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:
Zůstatek

Přírůstky

Přecenění

k 31. 12. 2006

Zůstatek
k 31. 12. 2007

Podíly v ovládaných
a řízených společnostech

30 445

36 864

-929

66 380

76 456

55 274

–

131 730

–

-9 618

–

-9 618

106 901

82 520

-929

188 492

Podíly ve společnostech
pod podstatným vlivem
Opravné položky
Celkem

Společnost oceňuje majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem pořizovacími cenami
a k 31. 12. je přeceňuje kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Při ocenění ekvivalenční
metodou by k 31. 12. 2007 a 2006 byl zvýšen dlouhodobý finanční majetek a vlastní kapitál společnosti
o 439 410 tis. Kč a 317 226 tis. Kč.
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Ovládané a řízené společnosti k 31. 12. 2007 (v tis. Kč):
Phoenix Zeppelin,
spol. s r.o., Banská
Bystrica, Slovensko

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

Phoenix-Zeppelin
Ukraine Ltd.,
Kyjev, Ukrajina

Zeppelin-KörösSpedit Kft.,
Budapešť, Maďarsko

COMATIC, spol.
s r.o., Olomouc,
Česká republika

100

100

100

50

100

Aktiva celkem

769 111

302 839

36 597

41 855

30 204

Vlastní kapitál

356 197

51 281

-1 488

2 233

27 179

a kapit. fondy

47 507

29 648

120

315

7 600

Fondy ze zisku

4 751

5 425

–

–

760

227 958

2 721

–

962

13 539

75 981

13 486

-1 768

956

5 281

1 584

27 685

151

–

36 797

podílu

47 507

29 648

120

158

7 600

Dividendy

12 509

–

–

–

–

Podíl v %

Základní kapitál

Nerozdělený zisk
minulých let
Zisk běžného roku
Cena pořízení podílu
Nominální hodnota

Ovládané a řízené společnosti k 31. 12. 2006 (v tis. Kč):
Phoenix Zeppelin,
spol. s r.o., Banská
Bystrica, Slovensko

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

100

100

Aktiva celkem

702 725

Vlastní kapitál

294 598

Podíl v %

Základní kapitál a kapit. fondy
Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let

Phoenix-Zeppelin
Zeppelin-KörösUkraine Ltd., Spedit Kft., Budapešť,
Kyjev, Ukrajina
Maďarsko

100

50

185 899

7 070

18 841

36 156

-1 565

1 329

47 915

7 177

143

598

4 792

19 498

–

–

174 475

2 749

–

125

67 416

6 732

-1 708

606

1 597

28 595

253

–

Nominální hodnota podílu

47 915

7 177

143

299

Dividendy

11 181

–

–

–

Zisk běžného roku
Cena pořízení podílu

Finanční informace o společnostech Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Zeppelin Polska Sp. z o.o. a Zeppelin-KörösSpedit Kft. byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky, finanční informace o společnostech Phoenix-Zeppelin
Ukraine Ltd. a COMATIC, spol. s r.o., byly získány z auditorem neověřené účetní závěrky.

Příloha k účetní závěrce
k 31. prosinci 2007

Společnost pod podstatným vlivem k 31. 12. 2007 a 2006 (v tis. Kč):
Název společnosti:

CZ LOKO, a.s.

Sídlo společnosti:

Bezručovo nám. 580, 560 02 Česká Třebová, Česká republika
2007

Podíl v %

2006

49,0

28,6

Aktiva celkem

804 284

664 924

Vlastní kapitál

395 135

329 628

42 000

42 000

Základní kapitál a kapit. fondy
Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let

34 578

8 400

294 430

244 069

24 127

35 159

131 730

76 456

20 580

12 012

1 441

505

Zisk běžného roku
Cena pořízení podílu
Nominální hodnota podílu
Dividendy

Finanční informace o této společnosti byly získány z auditorem ověřené konsolidované účetní závěrky.

5. ZÁSOBY
Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím
účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla
stanovena vedením společnosti na základě obrátkovosti zásob (viz odstavec 7).

6. POHLEDÁVKY
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2007 a 2006 vytvořeny opravné položky na základě věkové struktury (viz odstavec 7).
Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily k 31. 12. 2007 a 2006 64 538 tis. Kč a 64 047 tis. Kč.
Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání atd. odepsala do nákladů v roce 2007
a 2006 pohledávky ve výši 8 006 tis. Kč a 2 551 tis. Kč.
K 31. 12. 2007 a 2006 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši 7 779 tis. Kč a 9 508 tis. Kč týkající se
poskytnutého zádržného při prodeji motorů. Tyto pohledávky mají lhůtu splatnosti do roku 2013.
Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyúčtované dobropisy, neproplacené záruční opravy od dodavatelských společností a nevyřízené nároky z pojistných událostí.
Jiné krátkodobé pohledávky jsou kromě jiného tvořeny zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů (viz
odstavec 16).
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 22).
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7. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 5 a 6).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravné položky k:

Zůstatek

Tvorba opravné

Zúčtování

Zůstatek

k 31. 12. 2006

položky

opravné položky

k 31. 12. 2007

zásobám

13 476

17 106

–

30 582

pohledávkám

80 725

8 208

-6 084

82 849

– z toho zákonné

30 708

8 208

-5 639

33 277

– z toho ostatní

50 017

–

-445

49 572

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
K 31. 12. 2007 měla společnost účet s omezeným disponováním u ČSOB. Tento účet se vztahuje k poskytnutým
bankovním zárukám a jeho zůstatek k 31. 12. 2007 a 2006 činil 5 125 tis. Kč a 5 125 tis. Kč.
Společnost má otevřené kontokorentní účty u ČSOB, HVB Bank a ABN AMRO, které jí umožňují čerpat úvěry
do výše 310 000 tis. Kč, 275 000 tis. Kč a 450 000 tis. Kč. K 31. 12. 2007 a 2006 činil celkový záporný zůstatek
(v souladu s celkovým dohodnutým úvěrovým rámcem 1 035 000 tis. Kč) 504 782 tis. Kč a 461 325 tis. Kč
a v rozvaze je vykázán jako krátkodobý bankovní úvěr (viz odstavec 14).

9. OSTATNÍ AKTIVA
Náklady příštích období zahrnují především časově rozlišené leasingové splátky a pojistné a jsou účtovány
do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Příloha k účetní závěrce
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10. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se skládá z podílů společníků plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou
300 000 tis. Kč.
V roce 2007 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):
Zůstatek

Zvýšení

Snížení

k 31. 12. 2006
Základní kapitál
Rozdíly z přecenění majetku a závazků
Zákonný rezervní fond

k 31. 12. 2007

300 000

–

Ostatní kapitálové fondy

Zůstatek

–

300 000

67

–

–

67

-1 747

–

-929

-2 676

30 000

–

–

30 000

433

–

–

433

Ostatní fondy

Rozdíly z přecenění majetku zahrnují přecenění majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem v cizí
měně kurzem České národní banky k 31. 12.
Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 11. 4. 2007 a 18. 4. 2006
bylo schváleno následující rozdělení zisku za roky 2006 a 2005 (v tis. Kč):
Zisk roku 2005

221 020

Zisk roku 2006

180 908

Výplaty podílů na zisku

-50 000

Výplaty podílů na zisku

-65 000

Převod nerozděleného zisku

171 020

Převod nerozděleného zisku

115 908

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2006

639 132

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2007

755 040

11. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy
Ostatní

Zůstatek

Tvorba

Zúčtování

Zůstatek

k 31. 12. 2006

rezerv

rezerv

k 31. 12. 2007

32 601

34 598

-21 262

45 937

Ostatní rezervy jsou vytvořeny za účelem krytí rizik plynoucích z činnosti společnosti, na záruční opravy strojů
a dále na náklady spojené s nevybranou dovolenou.
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12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2006 představují zádržné dodavatelům související s výstavbou nových budov.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2007 a 2006 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 32 049 tis. Kč
a 23 518 tis. Kč.
K 31. 12. 2007 a 2006 společnost eviduje 9 707 tis. Kč a 8 135 tis. Kč závazků pojistného na sociální a zdravotní
pojištění splatných v lednu následujícího roku.
Dohadné účty pasivní zahrnují především odměny vedoucích pracovníků a manažerů včetně příslušejících
sociálních nákladů, dobropisy a dále nevyfakturované dodávky zboží, energií a různých služeb.
Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 22).

14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI
2007
Měna
Bankovní úvěry
Kontokorentní úvěry

2006

Částka

Částka

Částka

Částka

v tis. EUR

v tis. Kč

v tis. EUR

v tis. Kč

EUR

5 000

133 100

5 000

137 475

CZK

–

217 538

–

340 526

EUR

3 590

95 556

1 528

41 998

CZK

–

409 226

–

419 327

Celkem

–

855 420

939 326

Splátka v běžném roce

–

784 274

846 788

Splátky v dalších letech

–

71 146

92 538

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům a finančním výpomocím za rok 2007 a 2006 činily
38 666 tis. Kč a 25 989 tis. Kč. Tyto úroky nebyly zahrnuty do pořizovací ceny majetku.
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Přehled splatnosti bankovních úvěrů v tis. Kč k 31. prosinci 2007:
Bankovní úvěry

Kontokorentní účty

2008

279 492

504 782

2009

21 393

–

2010

20 983

–

2011 a dále
Celkem

28 770

–

350 638

504 782

Smlouvy o úvěrech s ČSOB a UniCredit Bank obsahují následující zvláštní podmínky, které musí společnost dodržovat. K 31. 12. 2007 společnost tyto podmínky dodržovala.

15. OSTATNÍ PASIVA
Výnosy příštích období zahrnují zejména časové rozlišení výnosů z prodeje náhradních dílů, krátkodobých pronájmů strojů a fakturované služby a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově příslušejí.

16. DERIVÁTY
Společnost má uzavřené smlouvy o derivátech, o kterých účtuje jako o derivátech určených k obchodování.
K 31. 12. 2007 společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné reálné hodnoty derivátů jsou
vykázány v jiných pohledávkách.
V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených
derivátů k 31. 12.:

(tis. Kč)

2007

2006

Reálná hodnota

Reálná hodnota

Kladná

Záporná

Kladná

Záporná

Měnové kontrakty

61

–

–

–

Deriváty celkem

61

–

–

–
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17. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zisk před zdaněním

2007

2006

v tis. Kč

v tis. Kč

318 742

236 600

Nezdanitelné výnosy

-15 201

-18 320

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy

-43 369

-43 380

Tvorba opravných položek (netto)

10 965

19 178

Tvorba rezerv (netto)

13 336

-3 100

39 193

38 933

323 666

229 911

Neodečitatelné náklady

Ostatní (nedaňové náklady, rozdíl zůstatkových cen
prodaného majetku, atd.)
Zdanitelný příjem
Sazba daně z příjmu
Daň
Daň z minulých let, ostatní
Splatná daň

24 %

24 %

77 680

55 179

-454

-459

77 226

54 720

V roce 2007 a 2006 byla společnosti doměřena daň z příjmů ve výši 0 tis. Kč a 2 303 tis. Kč.
Společnost vyčíslila odloženou daň následovně:
2007

2006

Odložená

Odložený

Odložená

Odložený

daňová

daňový

daňová

daňový

pohledávka

závazek

pohledávka

závazek

–

-17 570

–

-13 689

10 410

–

11 651

–

6 422

–

3 234

–

Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění

1 197

–

1 140

–

Rezervy

7 880

–

6 036

–

Celkem

25 909

-17 570

22 061

-13 689

Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku
OP k pohledávkám
OP k zásobám

Netto

8 339

8 372

Společnost zaúčtovala k 31. 12. 2007 a 2006 odloženou daňovou pohledávku ve výši 8 339 Kč a 8 372 tis. Kč.
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18. LEASING
Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3h).
Majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2007 a 2006 (v tis. Kč):
Popis

Výše nájemného

Výše nájemného

v roce 2007

v roce 2006

175 311

117 831

Stroje, osobní automobily a kancelářská technika

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn. že po uplynutí doby pronájmu nájemce
majetek odkoupí) k 31. 12. 2007 a 2006 (v tis. Kč):
Skutečně
uhrazené splátky
nájemného
z finančního
pronájmu
k 31. 12. 2007

Skutečně
uhrazené splátky
nájemného
z finančního
pronájmu
k 31. 12. 2006

Rozpis částky budoucích
plateb dle faktické doby
splatnosti k 31. 12. 2007

Popis

Termíny /
Podmínky

Součet splátek
nájemného po
celou dobu
předpokládaného
pronájmu

Stroje

36 měsíců

408 853

282 301

204 978

60 358

66 193

36 měsíců

136 217

85 780

54 533

22 937

27 464

545 070

368 081

259 511

83 295

93 657

Splatné do
jednoho roku

Dopravní
prostředky
Celkem

19. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Společnost měla k 31. 12. 2006 potenciální závazek ve výši 52 400 tis. Kč, který není vykázán v rozvaze. Jedná se
o záruku, která byla poskytnuta ČSOB v roce 2006 v souvislosti s krátkodobým bankovním úvěrem spřízněné
společnosti PHOENIX PRAHA a.s. splatným k 30. 6. 2007. Úvěry byly poskytnuty společnosti PHOENIX
PRAHA a.s. za účelem financování akvizice majetkových účastí ve společnosti CZ LOKO, a.s.
Společnost poskytla v roce 2007 a v roce 2006 záruku ve výši 600 tis. EUR (15 972 tis. Kč) a 360 tis. EUR
(9 583 tis. Kč) UniCredit Bank Ukraine za úvěr poskytnutý dceřiné společnosti Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
Dále společnost poskytla záruku společnosti Hyster Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR
(5 324 tis. Kč) za obchodní závazky dceřiné společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení
společnosti nepředpokládá neplnění závazků ze strany společností Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. a Zeppelin-Körös-Spedit Kft., nejsou tyto potenciální závazky k 31. 12. 2007 vykázány v rozvaze.
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20. VÝNOSY
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):
2007

2006

Domácí

Zahraniční

Domácí

Zahraniční

Prodej strojů a motorů

3 116 554

387 613

2 915 551

204 502

Prodej náhradních dílů

526 835

14 485

474 157

17 552

Pronájem strojů a motorů

418 384

–

411 503

–

Servis strojů

184 141

4 141

153 484

4 362

Ostatní
Výnosy celkem

12 397

–

3 638

–

4 258 311

406 239

3 958 333

226 416

Výše uvedené výnosy obsahují výnosy z prodeje strojů a motorů vykázané ve výkazu zisku a ztráty v tržbách
z prodeje dlouhodobého majetku.

21. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

2007

2006

Celkový počet zaměstnanců

Celkový počet zaměstnanců

327

285

180 503

150 563

62 872

52 595

2 408

2 632

245 783

205 790

Z celkového počtu zaměstnanců byli v roce 2007 a 2006 dva řídící pracovníci.
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22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
V roce 2007 a 2006 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.
Pracovníci vedení společnosti mají přidělena vozidla do osobního užívání.
Společnost prodává výrobky a služby spřízněným osobám. V roce 2007 a 2006 dosáhl tento objem prodeje
133 309 tis. Kč a 166 440 tis. Kč.
Krátkodobé pohledávky u spřízněných osob k 31. 12. dosahovaly (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)

198

15 327
122

68 020

42 705

705

35 963

Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
COMATIC, spol. s r.o.
Celkem

2006

1 880

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
CZ LOKO, a.s.

2007

217

10 221

71 020

104 368

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku.
V roce 2007 a 2006 činily nákupy 281 744 tis. Kč a 232 608 tis. Kč.
K 31. 12. dosáhly krátkodobé závazky vůči těmto společnostem následující výše (v tis. Kč):
2007

2006

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

Spřízněná osoba

12 268

1 484

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)

7 194

16 346

Zeppelin Baumaschinen GmbH

3 475

–

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.

2 024

–

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

1 458

–

55

–

3 347

10 585

743

784

88

–

30 652

29 199

Zeppelin GmbH
CZ LOKO, a.s.
COMATIC, spol. s r.o.
Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
Celkem

Společnost poskytla k 31. 12. 2007 a 2006 záruky za závazky spřízněných osob PHOENIX PRAHA a.s.,
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. a Zeppelin-Körös-Spedit Kft. (viz odstavec 19).
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23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT
Ostatní finanční náklady a ostatní finanční výnosy zahrnují zejména kurzové rozdíly.

24. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Dne 22. února 2008 uzavřely statutární orgány společností Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., a COMATIC,
spol. s r.o., návrh smlouvy o převodu jmění na společníka, na základě které se výše uvedené společnosti slučují
do společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., s rozhodným dnem fúze 1. ledna 2008.

25. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (viz příloha 1)
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní
ekvivalenty.

26. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (viz odstavec 10)

Sestaveno dne:

Statutární orgán nebo
fyzická osoba, která je
účetní jednotkou
(jméno, podpis):

Osoba odpovědná
za účetnictví
(jméno, podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno, podpis):

22. února 2008

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš

Přehled o peněžních tocích
k 31. prosinci 2007

Stav v běžném

Stav v minulém

účetním období

účetním období 2006

318 742

236 600

85 772

92 759

107 042

105 960

Peněžní toky z provozní činnosti
Z.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost
bez zdanění (+/-)

A. 1.

Úpravy o nepeněžní operace

A. 1. 1.

Odpisy stálých aktiv a pohledávek

A. 1. 2.

Změna stavu opravných položek

19 230

33 562

A. 1. 3.

Změna stavu rezerv

13 336

-6 142

A. 1. 4.

Kurzové rozdíly

862

2 339

A. 1. 5.

(Zisk)/ztráta z prodeje stálých aktiv

-95 366

-57 469

A. 1. 6.

Úrokové náklady a výnosy

40 668

26 195

A. 1. 7.

Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění
0

-11 686

404 514

329 359

pracovního kapitálu

-35 822

-156 231

A. 2. 1.

Změna stavu zásob

-177 821

59 963

A. 2. 2.

Změna stavu obchodních pohledávek

71 197

-283 424

A. 2. 3.

Změna stavu ostatních pohledávek
a přechodných účtů aktiv

43 050

-28 076

A. 2. 4.

Změna stavu obchodních závazků

-25 791

46 325

A. 2. 5.

Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých
53 543

48 981

placenými úroky a mimořádnými položkami

368 692

173 128

A. 3. 1.

Placené úroky

-41 735

-26 546

A. 4. 1.

Placené daně

-77 259

-84 326

A. 5. 1.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

0

0

A ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

249 698

62 256

na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)
A

*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před
zdaněním, změnami pracovního kapitálu,
placenými úroky a mimořádnými položkami

A. 2.

Změna stavu nepeněžních složek

úvěrů a přechodných účtů pasiv
A **

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,

pokračování ➤
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Stav v běžném

Stav v minulém

účetním období

účetním období 2006

Peněžní toky z investiční činnosti
B. 1. 1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-643 413

-773 379

B. 2. 1.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

530 923

559 401

B. 3. 1.

Poskytnuté půjčky a úvěry

0

0

B. 4. 1.

Přijaté úroky

1 067

351

B. 5. 1.

Přijaté dividendy

0

11 686

B ***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční
-111 423

-201 941

-83 906

201 001

prostředky

0

0

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku

0

-50 000

-65 929

1

činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
C. 1.

Změna stavu dlouhodobých závazků
a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů

C. 2. 1.
C. 2. 2.
C. 2. 3.

Dopady změn základního kapitálu na peněžní

Dopad ostatních změn vlastního kapitálu
na peněžní prostředky

C ***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-149 835

151 002

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

-11 560

11 317

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních
18 478

7 161

6 918

18 478

ekvivalentů na začátku účetního období
R.

Stav peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů na konci účetního období

Sestaveno dne:

Statutární orgán nebo
fyzická osoba, která je
účetní jednotkou
(jméno, podpis):

Osoba odpovědná
za účetnictví
(jméno, podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno, podpis):

22. února 2008

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš

Zpráva o vztazích
s propojenými osobami
k 31. prosinci 2007

1. POPIS KONCERNU
Mateřskou společností společnosti je 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.
Osoby podílející se na základním kapitálu:
ZEPPELIN GmbH, Garching bei München, Německo

85,00 %

PHOENIX PRAHA a.s., Praha, Česká republika

7,47 %

Ing. Josef Mixa

7,53 %

Společnost má následující dceřiné společnosti:
• Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica (Slovenská republika) – 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 %
• COMATIC, spol. s r.o., Olomouc (Česká republika) – podíl 100 %
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.
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
• MVS Zeppelin GmbH & Co. KG, Berlin, 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

2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
V roce 2007 měla společnost uzavřené smlouvy o poskytování služeb s mateřskou společností ZEPPELIN GmbH
a se sesterskou společností Zeppelin Baumaschinen GmbH. Tyto smlouvy pokrývají zejména odborné poradenství a podporu v oblasti controllingu, financí, právního poradenství, marketingových záležitostech, pomoc
v oblasti dispozice stavebních strojů a další odborné služby, které společnosti ZEPPELIN GmbH a Zeppelin
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Baumaschinen GmbH poskytují centrálně v rámci celé skupiny. Vnitrokoncernové sazby (denní, resp. měsíční)
jsou pevně stanoveny, jsou fixní v rámci celého koncernu a odpovídají běžným cenám na trhu.
Obdobné služby společnost poskytovala v roce 2007 svým dceřiným společnostem Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.,
Banská Bystrica (Slovenská republika) a Zeppelin Polska Sp. z o.o., Varšava (Polsko). Proto s nimi uzavřela
smlouvy o poskytování služeb. Vnitrokoncernové sazby (denní, resp. měsíční) jsou pevně stanoveny, jsou fixní
v rámci celého koncernu a odpovídají běžným cenám na trhu.
Vedení společnosti se domnívá, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek
a společnosti nevznikla žádná újma.

3. PRODEJE PROPOJENÝM OSOBÁM
Společnost prodává výrobky a služby spřízněným osobám. V roce 2007 dosáhl tento objem prodeje 133 309 tis. Kč.
Spřízněná osoba
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)
Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

tis. Kč
48 775
66
1 858
881

Zeppelin-Körös-Spedit Kft.

40

Zeppelin Baumaschinen GmbH

11

Zeppelin Österreich GmbH
CZ LOKO, a.s.
COMATIC, spol. s r.o.
Celkem

2 482
72 970
6 226
133 309

4. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Krátkodobé pohledávky u spřízněných osob k 31. 12. 2007 dosahovaly:
Spřízněná osoba
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
CZ LOKO, a.s.

2007
198
1 880
68 020

Zeppelin-Körös-Spedit Kft.

705

COMATIC, spol. s r.o.

217

Celkem

71 020

Zpráva o vztazích
s propojenými osobami
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5. NÁKUPY OD PROPOJENÝCH OSOB
Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku.
V roce 2007 činily nákupy 281 744 tis. Kč.
Spřízněná osoba

tis. Kč

Zeppelin Baumaschinen GmbH

61 983

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
ZEPPELIN GmbH
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)

100 768
17 486
3 862
41 970

Zeppelin Österreich GmbH

6 510

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

1 444

CZ LOKO, a.s.
COMATIC, spol. s r.o.
Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
Celkem

42 500
5 133
88
281 744

6. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2007 dosáhly krátkodobé závazky vůči těmto společnostem následující výše:
Spřízněná osoba
Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

2007
12 268

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)

7 194

Zeppelin Baumaschinen GmbH

3 475

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.

2 024

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

1 458

Zeppelin GmbH
CZ LOKO, a.s.
COMATIC, spol. s r.o.
Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
Celkem

55
3 347
743
88
30 652
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7. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Společnost poskytla v roce 2007 záruku ve výši 600 tis. EUR (15 972 tis. Kč) HVB Bank Ukraine za úvěr poskytnutý dceřiné společnosti Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. Dále společnost poskytla záruku společnosti Hyster
Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR (5 324 tis. Kč) za obchodní závazky dceřiné společnosti
Zeppelin-Körös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti nepředpokládá neplnění závazků ze strany
společností Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. a Zeppelin-Körös-Spedit Kft., nejsou tyto potenciální závazky
k 31. 12. 2007 vykázány v rozvaze.
V průběhu roku 2007 nebyly ve prospěch osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající učiněny žádné
právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejích
práv jako vlastníka ovládané osoby.
V průběhu roku 2007 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 vlastníkovi ovládané osoby.
V průběhu roku 2007 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 uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako společníkovi ovládané
osoby.
Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek a společnosti nevznikla žádná újma.
V Modleticích dne 22. 2. 2008
Statutární orgán společnosti:

Ing. Josef Mixa
jednatel
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ZEPPELIN GMBH
OBCHOD
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Garching u Mnichova,
Německo

Zeppelin International AG
Zug,
Švýcarsko

MVS Zeppelin GmbH & Co. KG
Garching u Mnichova,
Německo

Zeppelin Russland OOO
Moskva,
Rusko

Zeppelin Power Systems
GmbH & Co. KG
Hamburk, Německo

Zeppelin Ukraine TOW
Kyjev,
Ukrajina

Zeppelin Österreich GmbH
Fischamend (Vídeň),
Rakousko

Zeppelin Armenia LLC
Abovyan (Jerevan),
Arménie

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Modletice (Praha),
Česká republika

Zeppelin Belarus OOO
Minsk,
Bělorusko

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Banská Bystrica,
Slovenská republika

Zeppelin Turkmenistan JV
Ašchabat,
Turkmenistán

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

Zeppelin Tadschikistan
Dušanbe,
Tádžikistán

Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
Budapešť,
Maďarsko

Zeppelin Usbekistan
Taškent,
Uzbekistán

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
Kyjev,
Ukrajina

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

Aktualizace: duben 2008

Friedrichshafen, Německo
PRŮMYSL
Zeppelin Silos&Systems GmbH
Friedrichshafen,
Německo

Zeppelin Belgium N.V.
Genk,
Belgie

Zeppelin Plast Tech S.r.l.
Miláno,
Itálie

Zeppelin Systems Ltd. U.K.
Nottingham,
Velká Británie

JMB Zeppelin Equipamentos
Industriais, Ltda.
Sao Paulo, Brazílie

Zeppelin Systems USA Inc.
Houston,
USA

Zeppelin Solid Technology
CO. Ltd.
Peking, Čína

Zeppelin Systems India Pvt. Ltd.
Mumbai,
Indie

Zeppelin Technology
Far East Pte. Ltd.
Singapur

Zeppelin Plastech
Asia Pte. Ltd.
Singapur

Kontakty

Liberec

Most

Sokolov

Praha
západ

Praha
východ

Hradec Králové

Modletice

Olomouc

Plzeň
České Budějovice

Brno

Havířov

Zlín

PRAHA
Lipová 72
251 70 Modletice
Tel.: 266 015 111
Fax: 266 015 470

BRNO
Tuřanka 119
627 00 Brno
Tel.: 548 134 211
Fax: 548 134 210

MOST
Čepirožská 40
434 01 Most Velebudice
Tel.: 476 769 700
Fax: 476 704 421

PRAHA–ZÁPAD
areál Stavební výroba Praha, a.s.
Chrášťany 140
270 01 Chrášťany
Tel.: 257 216 080
Fax: 257 216 090

HAVÍŘOV
Dělnická 41/884
736 01 Havířov Suchá
Tel.: 596 440 770
Fax: 596 440 611

SOKOLOV
Chebská 53 – P. O. Box 93
356 33 Sokolov
Tel.: 352 467 512
Fax: 352 467 511

HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 1869/45a
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 407 152
Fax: 495 407 153

ZLÍN
Kvítkovická 1623
763 61 Napajedla
Tel.: 577 101 595
Fax: 577 101 594

PLZEŇ
Chrástecká 5
301 52 Plzeň
Tel.: 377 470 322
Fax: 377 470 321

LIBEREC
Průmyslová zóna Jih
Ampérova ul. 485
462 04 Liberec
Tel.: 488 019 912
Fax: 488 019 913

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Okružní ul. 614
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 420 335
Fax: 387 420 335

OLOMOUC
Sladkovského 2
772 00 Olomouc
Tel.: 588 153 010–13
Fax: 588 153 020

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
vedení společnosti
Lipová 72, 251 70 Modletice
Tel.: +420 266 015 111
Fax: +420 266 015 360
E-mail: info@p-z.cz
www.p-z.cz

