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obchodní jméno
sídlo
právní forma
IČO
DIČ

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Lipová 72, 251 70 Modletice u Prahy
společnost s ručením omezeným
18627226
CZ18627226
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2346.

auditor
2
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Josef Mixa,
jednatel a generální ředitel
společnosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Vážení obchodní partneři,
dovolte mi, abych vás seznámil s hospodařením společnosti a s jejím vývojem v uplynulém roce 2009.
Loňský rok byl pro Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., ve znamení významného výročí spojeného se
společností Caterpillar. Naše spolupráce s předním světovým výrobcem stavební techniky totiž
oslavila dlouhých 40 let trvání. To nám dává možnost prezentovat se zákazníkům jako stabilní
a solidní partner patřící do celosvětové sítě dealerů značky Caterpillar.
Nemohli jsme ale jen slavit, bylo nutné také tvrdě pracovat. Celosvětová ekonomická recese,
která se dotkla všech odvětví, nás dovedla k ještě větší efektivitě a úspoře prostředků. Zároveň
nás ale v žádném případě nezastavila v realizaci rozvojových plánů společnosti.
V roce 2009 jsme dokončili rekonstrukci budovy vedení společnosti v Modleticích, rozšířili jsme
pobočku v Praze a zahájili stavbu nových poboček v Ostravě a Banské Bystrici. Dále jsme otevřeli
nové pobočky půjčovny strojů The Cat Rental Store v Praze 9-Čakovicích a v Olomouci. Díky
skvělým výsledkům se rozrostla půjčovna v Plzni a koncem roku jsme přestěhovali největší
půjčovnu do nového a zrekonstruovaného areálu v Modleticích.
Nicméně rok 2009 byl pro mnoho firem zlomový. Hospodářská krize se nevyhnula ani stavebnímu
sektoru a logistice. Propad českého trhu prodaných nových stavebních strojů o 50 % se samozřejmě
projevil ve všech segmentech. Struktura priorit a požadavků stavebního trhu se změnila, což ovlivnilo
i chování jednotlivých segmentů zákazníků. Konkrétně třeba v oblasti prodeje menších strojů jsme
zaznamenali pokles počtu prodaných strojů. Přesto jsme ale dokázali udržet první místo v podílu
strojů prodaných na českém trhu. Tržní podíl jsme navýšili i v oblasti velkých strojů, které jsou
dlouholetou doménou značky Caterpillar.
V prodeji manipulační techniky jsme se vloni museli vyrovnat s poklesem prodeje na českém
trhu ve výši cca 70 %, což se nám díky diverzifikaci produktového portfolia podařilo. Na oživení
zákaznické poptávky jsme se připravili rozšířením nabídky o novou řadu vysokozdvižných vozíků
a ve svém portfoliu jsme představili novou značku Mast Explorer.
Na poli zemědělské techniky je naše značka Challenger, s tržním podílem ve výši 75 %, dlouhodobě jasnou jedničkou v prodeji pásových traktorů.
Velmi dobře se dařilo divizi Energetické systémy, která spustila službu ENERGENCY pro komplexní zabezpečení dodávky elektrické energie v nestandardních situacích. Jako jediné divizi
Phoenix-Zeppelin se jí podařilo zlepšit ekonomické ukazatele oproti roku 2008. Velkou roli zde
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sehrál vstup naší společnosti do projektů tzv. velké energetiky. Vynikajících výsledků jsme dosáhli
také v oblasti modernizací dieselelektrických lokomotiv.
V důsledku krize začaly společnosti více zvažovat investice do nákupu nových zařízení a strojů
a spíše se více orientovaly na nákup použité techniky nebo její zapůjčení. Díky diverzikaci portfolia
produktů a služeb, které Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., poskytuje, jsme mohli na změnu poptávky
bez problémů reagovat. Již několik let totiž nabízíme i prodej použitých strojů se zárukou, a to
v rámci programu Cat Certified Used. Právě loňský rok znamenal nárůst prodejů o plných 50 %.
Bodovala ale také naše síť půjčoven The Cat Rental Store, která zůstává jedničkou na českém
trhu. Loni dosáhla obratu téměř 200 mil. Kč a v roce 2010 se rozroste o další dvě až tři pobočky.
Ačkoliv se hospodářský útlum zákonitě musel projevit i v příjmech naší společnosti, kde zisk klesl
o 42 % oproti předchozímu roku, v celkovém souhrnu jsme udrželi hodnotu společnosti, a dokonce
přitom získali další část stavebního trhu. A to je z dlouhodobého hlediska stěžejní. Občasné krize jsou
součástí globální ekonomiky, a byť se to může zdát paradoxní, krize nemusí mít pouze negativní vliv.
Mobilizuje veškeré zdroje na maximum a ve svém důsledku může firmu posílit. Může být zdrojem
nových možností, trhů, nápadů či jen odhalí rezervy ve vlastní práci a poskytovaných službách.
V roce 2009 bylo pro nás důležité přicházet i přes krizi s novými produkty a inovativními řešeními,
abychom zůstali lídry na trhu a stále určovali trendy.
Jedním z hlavních úkolů pro rok 2010 je ještě větší orientace na zákazníka. Společnost
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., je ceněna nejen jako významný prodejce a poskytovatel spolehlivé
a výkonné techniky, ale hlavně pro dokonalý servis, který zajišťuje po celou dobu životnosti svých
strojů, a pro širokou nabídku dalších doplňkových služeb a odborného poradenství. To má za cíl
jediné – mít spokojeného zákazníka, který se k nám bude vracet.
Za těmito úspěchy stojí nejen nadstandardní kvalita prodávaných strojů, ale hlavně naši
zaměstnanci. Ti jsou totiž základním stavebním kamenem a největším kapitálem společnosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Investice do kontinuálního odborného vzdělávání zaměstnanců se
nám již mnoho let vyplácí. Vliv konkurenčního prostředí však nároky na kvalifikaci a um jednotlivců
i pracovních týmů neustále zvyšuje. Mít kvalifikované a výkonné pracovníky na všech pozicích je
tak dnes zcela nezbytné.
Ekonomická krize rokem 2009 neskončila, a tak je nutné pokračovat v maximálním úsilí. Důvěru
svých zákazníků a obchodních partnerů totiž nesmíme zklamat. Proto máme i pro rok 2010 ambiciózní plány, ve kterých nechybějí inovace v oboru a další rozšiřování služeb.

Josef Mixa,
jednatel a generální ředitel společnosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
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Pavlína Starostová
sekretariát
Secretariat

Josef Mixa
jednatel společnosti
General Manager

Milan Štrbavý

řed. PZ Slovensko
Gen. Manager Slovakia

Daniel Sys

Pavel Boš

obchodní ředitel
Commercial Manager

finanční ředitel
Financial Manager

Jiří Cihlář

inženýr – specialista
prům. systémů
Indust. Systems Mgr.

Dana Merglová

ved. správy poj. str.
Mach. Insurance Mgr.

Dana Křížová

vedoucí ekonom. oddělení
Accounting Manager

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

Tomasz Mraczek
Iwona Zeman
controlling
Controlling

Iva Benešová

správa pohledávek
Credit Manager

General Manager

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
Drahoslav Jankola
General Manager
Ukraine

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

Phoenix-Zeppelin
Miroslav Vais
Sales Manager
Belarus
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Milan Nový

ředitel produktu CAT
CAT Eqp. Sales Manager

Michal Beneš

ředitel produktu MT
LT Sales Manager

Ján Soták

ředitel produktu AGRO
AGRO Sales Manager

Jan Blecha

ředitel půjčoven
CRS Manager

CZ LOKO, a.s.
Josef Bárta

generální ředitel společnosti
General Manager

Miroslav Matuszek
ředitel provozu
Operational Manager

Zdeněk Řešátko

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

Petr Pomahač

inženýr – specialista prům. systémů
Indust. Systems Mgr.

Martin Jelínek
vedoucí servisu
Service Manager

Jan David

vedoucí prodeje ND
Parts Sales Manager

Jiří Mlynář

vedoucí servisu MT
LT Service Manager

Open

auditor provozu
Operational Auditor

Praha
Most
Sokolov
Plzeň
Brno
Olomouc
Ostrava

pobočky:
R. Lechner
P. Dvořák
T. Rund
R. Lechner
Open
J. Mlynář
A. Štěpanda

půjčovny:
Praha-východ
I. Pelikán
Praha-západ
J. Hon
Praha-sever
P. Zeman
Liberec
J. Řepka
Č. Budějovice
M. Koryčan
Hr. Králové
B. Kmoníček
Sokolov
M. Andrš
Plzeň
V. Vavřík
Brno
T. Hanuš
Zlín
P. Chlachula
Olomouc
T. Košíček
Ostrava
R. Kvasník

František Nový

vedoucí prodeje ES
EZ Systems Sales Manager

Michaela Hanzlíková

vedoucí marketingu a komunikace
Marketing and Communication Manager

Zdeněk Kysela

vedoucí personálního odd.
HR Manager

Jiří Tuhý

vedoucí hospodářské správy
Building Services Manager

Radek Losman

vedoucí informatiky
IT Manager
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„Dáváme světu tvar“
Rozsáhlé portfolio produktů
a služeb, pobočky na 14 místech
v České republice a odpovědný
přístup k životnímu prostředí
a celé společnosti.
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Phoenix-Zeppelin
Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., si v roce 2009 připomněla 40. výročí spolupráce s největším
dodavatelem stavebních strojů, zařízení a motorů – firmou Caterpillar. Toto významné jubileum značí
vysokou kvalitu vzájemné spolupráce a je také pevnou garancí stability společnosti Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o., vůči zákazníkům a dodavatelům.
Český trh se v roce 2009 musel vyrovnat s markantním vlivem světové hospodářské recese. Společnosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se podařilo udržet si v tomto ekonomickém prostředí první místo
v prodeji stavebních strojů, a dokonce zvýšila svůj tržní podíl o necelých 5 %.

Jak vše začalo?
Historie Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se datuje od roku 1969, kdy akciová společnost Phoenix Praha
začala reprezentovat zájmy firmy Caterpillar na území bývalého Československa. Její činnost se omezovala
pouze na dovozy stavebních strojů, jejichž ekvivalenty nebyly vyráběny v zemích tehdejšího východního
bloku. Následná změna společenských a politických poměrů v roce 1989 si vyžádala také změnu ve formě
zastoupení, které v původní podobě již nevyhovovalo aktuálním potřebám.

Zeppelin Metallwerke GmbH
Po roce 1989 se trh rozrostl a Phoenix Praha hledal strategického partnera pro další rozvoj svých aktivit.
V roce 1991 se spojil s německým zástupcem Caterpillar, společností Zeppelin Metallwerke GmbH,
a tak vznikla společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Díky silnému zázemí mateřské společnosti
Zeppelin GmbH rozšířila společnost svoji nabídku na všechny typy výrobků z produkce Caterpillar
a postupně vybudovala odpovídající servisní zázemí a sklady náhradních dílů.
Globální strategie koncernu Zeppelin přinesla za dobu existence společnosti jednoznačný úspěch v podobě
dlouhodobé vedoucí pozice na trhu a ekonomické výkonnosti. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se tak stal
součástí největší evropské prodejní, servisní a pronajímatelské organizace ve svém oboru. V současnosti
je společnost Zeppelin GmbH jedním z největších světových prodejců strojů značky Caterpillar.
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Poslání Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Poskytovat kvalitní služby zákazníkům a partnerům, nabízet širokou škálu konkurenceschopných
služeb a chovat se odpovědně nejen k životnímu prostředí, ale i k celé společnosti, to vše je posláním
společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Aby se co nejvíc přiblížila svým klientům, rozšiřuje společnost
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., pobočky na celém území České republiky.
Mise společnosti zahrnuje také apel na uvědomělost ve vztahu k životnímu prostředí a k lidem,
kteří musí z různých důvodů bojovat s nepřízní osudu. Všichni zaměstnanci jsou proto podporováni
v zodpovědném chování vůči svému okolí.

Dáváme světu tvar
Strategií společnosti je již několik let diverzifikace obchodní činnosti. V posledních letech byly proto do
okruhu činností zahrnuty nové obchodní aktivity. První, a nejvíce sledovanou aktivitou, je zastupování
nových značek na českém trhu. Patří sem například manipulační technika Hyster a terénní vozíky
Mast Explorer, drticí a třídicí technika značky MFL, hutnicí a vibrační technika Weber MT nebo zemědělské
stroje Challenger. Druhou aktivitou je výroba, modernizace a opravy dieselelektrických lokomotiv.
Tato činnost se uskutečňuje ve společnosti CZ LOKO, a.s., do které Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.,
v rámci svého dalšího strategického rozvoje kapitálově vstoupil koncem roku 2004.

Servisní síť a zázemí Phoenix-Zeppelin
V rámci naplnění mise společnosti – být co nejblíže svým zákazníkům – nalezneme pobočky
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., na 13 místech v České republice a 5 místech na Slovensku.
Prodejem stroje či zařízení vztah se zákazníkem nekončí, právě naopak. Oddělení servisních služeb
a náhradních dílů poskytují všem zákazníkům kvalitní a rychlé služby, díky kterým jsou zákazníci
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., úspěšní při realizaci svých projektů a mohou generovat zisky.

Hyster ve střední a východní Evropě
V roce 2002 převzal Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., výhradní distribuci skladové a manipulační techniky
značky Hyster v České republice a na Slovensku. Toto zastoupení bylo postupně rozšířeno i do Polska,
Maďarska, Běloruska a na Ukrajinu.
Manipulační techniku vyrábí pod značkou Hyster americká společnost NACCO Materials Handling
Group, Inc., jejíž současná nabídka zahrnuje více než 140 nejrůznějších modelů.
Od roku 2008 poskytuje Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., rovněž pronájem manipulační techniky Hyster.
Pronájem manipulační techniky nejčastěji využívají zákazníci při sezonních výkyvech k flexibilnímu
doplnění vlastní flotily či k pokrytí výpadku při poruchách svých strojů nebo při jednorázové potřebě.
Tuto službu oceňují také zákazníci, kteří nechtějí investovat finanční prostředky do nákupu nové
manipulační techniky.
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Značka Challenger především pro zemědělce
Již od roku 2004 nabízí společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., rovněž zemědělské stroje. Výhradním
zástupcem prodeje a servisu pásových a kolových traktorů a další techniky značky Challenger v České
republice a na Slovensku se Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., stal podpisem smlouvy se společností
AGCO International GmbH.
Nabídka zemědělské techniky zahrnuje kompletní sortiment vysoce výkonných strojů pro zemědělské,
stavební a lesnické práce. Mezi nejprodávanější stroje patří pásové a kolové traktory, sklízecí mlátičky,
lisy na hranaté balíky, samochodné postřikovače a speciální aplikátory pevných a průmyslových hnojiv.

Pronájem na vzestupu
Ke strategii růstu Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., patří také rozvoj aktivit spojených s pronájmem
stavebních strojů, zařízení a techniky. Půjčovny Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., jsou zařazeny do
celosvětové sítě půjčoven pod značkou The Cat Rental Store, která dnes v České republice a na
Slovensku zaujímá dominantní postavení na trhu. The Cat Rental Store disponuje největší nabídkou
služeb v oblasti operativního pronájmu strojů.
V roce 2009 půjčovny zaznamenaly nárůst obratu v pronájmu strojů. Zákazníci totiž více zvažují investice
do nákupu stavebních strojů a využívají k řešení krátkodobých potřeb jejich pronájem.

CZ LOKO – modernizace lokomotiv
Koncem roku 2004 vstoupil Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., svým kapitálem do největší české opravny
lokomotiv, společnosti ČKMS holding a.s. (od r. 2006 CZ LOKO, a.s.), která má v této oblasti
již stošedesátiletou tradici. Velice významnou část produkce CZ LOKO, a.s., tvoří modernizace
a rekonstrukce starších typů dieselelektrických lokomotiv, při kterých se přednostně používají
motory Caterpillar. Vedle toho má CZ LOKO, a.s., ve výrobním programu novou dvounápravovou
dieselelektrickou lokomotivu vlastní konstrukce.
Zároveň je CZ LOKO, a.s., největším vývozcem kolejových vozidel v České republice. Především
díky zakázkám pro tuzemské státní i soukromé dopravce nebo Litevské železnice dosáhla společnost
CZ LOKO, a.s., v minulém roce rekordního obratu přes 1,8 mld. Kč.

Důsledné finanční řízení
Pro dosažení optimálního hospodářského výsledku jsou pravidelně sledovány a řízeny ekonomické
ukazatele, z nichž jmenujme například obrat, provozní náklady a hrubé marže. Striktní nákladová
disciplína a ambiciózní hospodaření s investičním majetkem jsou faktory úspěchu finančního řízení
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
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Marketing a komunikace
Marketing orientovaný na zákazníky představuje důležitý nástroj podpory prodeje, a proto se této oblasti
společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., intenzivně věnuje. V loňském roce měli zákazníci mnohokrát
možnost seznámit se s novými nástroji použitými v prezentaci společnosti.
Nové webové stránky propojené s firemním informačním systémem Helios Green představují všechny
aktivity společnosti a díky online aktualizaci poskytují vždy platné informace o nabídce strojů, služeb
a akcích na podporu prodeje.
Novinkou v roce 2009 bylo první číslo časopisu Heaven pro klienty a obchodní partnery, který představuje
společnost jako celek zasazený do lokální komunity. Publikace umožňuje nahlédnout partnerům
a zákazníkům do dění „pod pokličkou“.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., si také uvědomuje, že je nutné informovat nejen zákazníky, ale
i vlastní zaměstnance. K tomuto účelu slouží interní bulletin, sdělující novinky, změny, úspěchy
a zaměstnanecké benefity.
Sečteno a podtrženo, Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., je platným členem mezinárodního obchodního
společenství. Zachovává si však cit pro lokální trh a silné české a slovenské kořeny. Na trhu stavebních
a zemědělských strojů i další techniky patří k osvědčeným a spolehlivým dodavatelům s vysokým
dlouholetým renomé.
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NOVINKY
2009
Čtyřicet společných let
Phoenix-Zeppelin a Caterpillar
je pro klienty v České republice
a na Slovensku zárukou
světově proslulých prodejních
a servisních standardů.
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Stavební stroje a další z a ř í z e n í C a t e r p i l l a r

V roce 2009 oslavila společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., 40. výročí spolupráce s firmou Caterpillar,
která je největším světovým výrobcem stavebních a zemních strojů, energetických zařízení a motorů.
Stroje značky Caterpillar jsou známé především svou výkonností, spolehlivostí, velmi dobrou ergonomií,
provozní bezpečností a neustálým technologickým rozvojem.
Společnost Caterpillar působí na 500 místech v 50 zemích světa, a to nejen v Americe, ale i v Evropě,
která je pro největšího výrobce stavebních strojů významným teritoriem. Výrobní závody této společnosti
jsou například ve Velké Británii, Belgii, Francii i Rusku.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., poskytuje kompletní nabídku stavebních a silničních strojů vhodných
pro malé, střední i velké stavebnictví. Špičková kvalita a nejnovější technologie pocházející z dílny
Caterpillar jsou zárukou, že zákazníci Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., nacházejí pro uspokojení svých
požadavků spolehlivá řešení. Rozhodujícím faktorem úspěchu firmy je orientace na potřeby zákazníků,
a právě tomu jsou podřízeny veškeré procesy ve společnosti.
V oblasti silniční techniky Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., nabízí stroje určené pro výstavbu, údržbu
i opravy komunikací a zpevněných ploch. Typickými zástupci silničních strojů jsou silniční finišery,
silniční frézy a vibrační tandemové válce. Pro speciální přípravné fáze se využívají stabilizační frézy,
recyklační frézy a tahačové zhutňovací válce, vše ze skupiny silničních strojů Caterpillar. Během
posledních tří let byly představeny tři zcela nové stroje v kategorii silničních finišerů a více než dvacet
dalších nových strojů.
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Navzdory loňské nepříznivé situaci na trhu zaujímají stavební stroje CAT pro malé a střední stavebnictví
ve velikosti od 1,5 do 20 tun stále první místo v podílu prodaných strojů na českém trhu. V roce 2009
poklesl trh malého a středního stavebnictví o zhruba 46 %, přesto se společnosti Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o., podařilo svůj tržní podíl v tomto segmentu zvýšit.
Hlavní doménou strojů značky Caterpillar však stále zůstávají robustní stroje ve velikosti od 20 do 110
tun. Přes nepříznivou situaci na stavebním trhu se podařilo navýšit tržní podíl v prodeji velkých strojů
především pro velké důlní společnosti a lomy.
Mezi významné zakázky se v roce 2009 zařadilo například předání tří damprů 775F a jednoho
kolového nakladače 988H společnosti Vápenka Čertovy schody a.s., dále pak dodání dvou dozerů
D10E společnosti Severočeské doly a.s., která je pro odběr velkých strojů klíčovým zákazníkem
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Cat RoadShow
První polovina roku 2009 se nesla ve znamení již druhého ročníku Cat RoadShow, kterou během čtyř
týdnů a čtyř zastávek po celé České republice navštívilo více než 500 zákazníků. Možnost vyzkoušet si
stroje přímo v terénu byla jedním z nejpřesvědčivějších argumentů pro rozhodnutí o pořízení stroje.
V rámci Cat RoadShow se představily hlavně stroje pro menší stavebnictví, proto byl sortiment strojů
v terénu široký. Každý, kdo navštívil Cat RoadShow, měl možnost vidět a vyzkoušet si stroje od
minirýpadel až po menší kolové nakladače přímo v pracovních podmínkách a „osahat“ si tak jejich
vlastnosti přímo při výkonu práce.

16

stavební stroje a další zařízení caterpillar

Kromě Cat RoadShow využívali především velcí zákazníci možnost zapůjčení stroje do svého provozu
k ověření, zda deklarovaný výkon a produktivita uspokojí jejich potřeby a stroje zvládnou pracovní
podmínky přímo na místě výkonu práce. Velmi často se stává, že stroje již u zákazníků zůstanou
a dojde k jejich následnému prodeji. Velké úsilí bylo v roce 2009 věnováno také podpoře prodeje v rámci
optimalizace interních procesů a vylepšení databáze zákazníků.
Celý rok 2009 byl velmi negativně ovlivněn celosvětovou ekonomickou situací, která zasáhla obor
stavebnictví velkou měrou. Navzdory těmto vlivům, které se promítly do výsledků roku 2009, se
podařilo zvýšit tržní podíly v prodeji velkých a malých stavebních strojů o 5 % a Phoenix-Zeppelin, spol.
s r.o., potvrdil, že první místo na trhu v prodeji stavebních strojů, které zaujímá, je zasloužené.
O síle společnosti Caterpillar a mateřské společnosti Zeppelin GmbH se budou moci přesvědčit
návštěvníci a zákazníci na již tradičním 29. mezinárodním veletrhu Bauma 2010, který se koná ve dnech
19. až 25. dubna 2010 v Mnichově.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., disponuje profesionálním servisním zázemím a mnohaletými zkušenostmi
s prodejem a servisem stavebních strojů značky Caterpillar. Velký důraz je kladen na poskytování
vysoce kvalifikované pomoci zákazníkům a neustálé zvyšování znalostí servisních a prodejních týmů.
Kvalitní zákaznické služby a individuální přístup patří k nosným pilířům úspěchu. Ve spolupráci se
společností Caterpillar Financial Services ČR, s. r. o., připravil Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zajímavé
podpůrné programy v oblasti financování, aby svými nabídkami oslovil nejen velké společnosti, ale
i menší podnikatele. Díky mnohaletým zkušenostem v prodeji stavebních strojů Caterpillar nabízí
společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., možnost financovat stroje formou operativních pronájmů.
Tento druh financování zaznamenal především v loňském roce velký nárůst.
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Další produkty a služby
Portfolio produktů a služeb Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., je velmi pestré. Širokou nabídku strojů
Caterpillar doplňuje prodej příslušenství ke stavebním strojům, jako jsou například hydraulická kladiva,
nůžky, lopaty, frézy nebo radlice. Malou mechanizaci v nabídce zastupuje především hutnicí technika
Weber MT, kompresory Atmos a rozbrušovací technika Husqvarna. Novinkou v roce 2009 bylo rovněž
uzavření smlouvy se společností BG Technik cs, a.s., o prodeji elektrocentrál značky Honda.
V roce 2009 se společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., podařilo podstatně zvýšit zastoupení značky
Weber MT na trhu hutnicí techniky.
Součástí služeb společnosti je i zprostředkování různých možností financování. V tomto segmentu byla
v roce 2009 rozšířena nabídka o splátkový prodej od společnosti ESSOX, díky kterému mohou klienti
využít balíčky strojů za velmi zajímavých podmínek.
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NOVINKY
2009
Phoenix-Zeppelin nabízí
zákazníkům použité
stavební stroje se zárukou
Cat Certiﬁed Used a nově
od roku 2009 i stroje s tzv.
prodlouženou zárukou.
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prodej použitých strojů

Pro d ej použit ý ch st r oj ů

Od roku 2005 nabízí společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., také prodej použitých strojů v rámci
programu Cat Certified Used (CCU), tedy prodej použitých strojů se zárukou. Patří sem přesně
definované typy strojů, které podle stáří a počtu motohodin lze do tohoto programu zařadit, opatřit
certifikátem CCU a následně předat do provozu s odpovídající zárukou. V loňském roce zaznamenala
společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zhruba 50% nárůst prodeje strojů v programu CCU. Potvrdil
se předpoklad, že nabídka certifikovaných použitých strojů se zárukou je vhodnou alternativou nejen
pro menší společnosti, ale že je to výhodná možnost k získání kvalitního stroje za nižší cenu, spolu
s veškerými službami a servisem, které Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., garantuje.
V loňském roce společnost zavedla nový systém prodeje použitých strojů s tzv. prodlouženou zárukou –
Long Life Guarantee. Tato záruka se vztahuje na stroje Caterpillar, které nelze zařadit do programu CCU
a přitom svým stářím nepřekročily 10 let nebo 10 000 mth. Na základě těchto parametrů lze i na tyto
stroje udělit příslušnou záruku. Díky novým programům nabízí Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zákazníkům
převážnou většinu použitých strojů se zárukou. Tato výhoda v prodeji použitých strojů dává zákazníkům
jistotu při výběru a pořízení použitého stroje. Prodej použitých strojů má ve společnosti Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o., značný význam a pro rok 2010 je předpokládán další růst tohoto systému prodeje.
Aktuální nabídku použitých certifikovaných strojů i strojů s prodlouženými zárukami je možné najít na
webových stránkách společnosti www.p-z.cz.
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NOVINKY
2009
Síť půjčoven The Cat Rental
Store je jedničkou na českém
trhu především díky dobré
dostupnosti po celém
území ČR, široké nabídce
půjčovaných strojů a zařízení
a doprovodných služeb.
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půjčovny the cat rental store

Pů j čo vn y The Cat Re ntal St or e

Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se zabývá nejen prodejem stavební techniky, ale také jejím
pronájmem. Od roku 1998 je Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., součástí sítě půjčoven The Cat Rental
Store, jejíž páteř tvoří 1 700 půjčoven stavebních strojů a zařízení po celém světě. Na českém trhu
nabízejí pobočky The Cat Rental Store klientům pronájem stavebních strojů a zařízení a zemědělské
techniky více než 12 let. Za tuto relativně krátkou dobu se stačila síť rozrůst do 13 poboček po celé
České republice a obsadit tak vedoucí pozici nejen díky šíři nabídky strojů a doprovodných služeb, ale
i z hlediska dostupnosti. V loňském roce půjčovny The Cat Rental Store v České republice dosáhly
obratu z pronájmů ve výši cca 200 milionů Kč.
Půjčovna strojů pod značkou The Cat Rental Store zaujímá svou velikostí první místo na trhu půjčoven
v České republice a druhé místo na Slovensku. Zákazníci v České republice mají na výběr z více než
1 500 strojů a zařízení z nabídky půjčovny. Zároveň mohou využít sortiment největší německé půjčovny
MVS Zeppelin GmbH & Co. KG, která má k dispozici přes 42 000 strojů a zařízení a The Cat Rental Store
nabízí zprostředkování jejich zapůjčení i českým zákazníkům.
Jedničkou na českém trhu zůstává síť půjčoven The Cat Rental Store díky kvalitní péči o zákazníky
a komplexnímu sortimentu doplňkových služeb. Každý zákazník může využít kromě zapůjčení strojů
a zařízení také poradenství při plánování zakázek, případně odborné obsluhy, která bude zapůjčeným
strojem manipulovat. Aktuální nabídku půjčovny strojů mohou zákazníci sledovat na internetových
stránkách www.p-z.cz.
Jak ukázala léta zkušeností, rozhodujícími faktory úspěchu v pronájmech jsou především spolehlivé,
nové a moderní stroje, stejně jako jejich okamžitá dostupnost a vstřícnost zaměstnanců půjčovny vůči
zákazníkům. The Cat Rental Store proto nepřetržitě a důsledně rozšiřuje svoji nabídku. V uplynulém
roce investoval Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zhruba 247 milionů Kč do pořízení 340 kusů nových strojů
a nářadí pro potřeby půjčovny.
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Pobočky The Cat Rental Store jsou téměř v každém kraji České republiky, od Mostecka až
po Zlínsko. V květnu 2009 se jejich síť rozšířila o půjčovnu v Praze 9-Čakovicích. Díky dobrým
hospodářským výsledkům se v říjnu 2009 rozrostla půjčovna v Plzni a spojila se s tamním sídlem
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Současně byla otevřena nová půjčovna v Olomouci, která sídlí na stejném
místě jako servisní středisko manipulační techniky Hyster – na pracovišti pobočky Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o. Na konci listopadu 2009 se přestěhovala do nového, čerstvě zrekonstruovaného areálu
půjčovna Praha-východ se sídlem v Modleticích, kde úspěšně pokračuje ve své činnosti.
V uplynulém roce rozšířila půjčovna nabídku strojů především v oblasti malých kompaktních rýpadel
a nakladačů značky Caterpillar, jakož i různorodého příslušenství pro tyto stroje. Sortiment dále doplnily
osvětlovací věže TowerLight, štěpkovače GreenMech, pařezové frézy Vermeer a mobilní obytné
přívěsy Eurowagon. Již třetím rokem nabízí půjčovna zákazníkům v rámci své centrální flotily strojů také
velké kloubové dampry Cat 735 a Cat 740, demoliční rýpadla Cat 330C, rýpadla s dlouhým výložníkem
řady Cat 325C a 330C a samozřejmě klasická velká rýpadla kategorií Cat 325D, 329D, 330D a 345C.
Ke všem strojům poskytuje Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., na přání zákazníka obsluhu strojů nebo
odborné zaškolení vlastních posádek.
V roce 2010 bude síť půjčoven nadále zkvalitňovat a rozšiřovat služby zákazníkům, například zvyšováním
počtu posádek a seznamováním zákazníků s novými stroji a technologiemi. Mezi nejvýznamnější
novinky bude určitě patřit rozšíření nabídky o pronájem pracovních plošin. Plánuje se také další rozšíření
sítě půjčoven The Cat Rental Store v České republice o dvě až tři nové pobočky.
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NOVINKY
2009
V roce 2009 rozšířily
české společnosti díky
Phoenix-Zeppelin své strojové
parky celkem o 250 kusů
manipulační techniky značky
Hyster. V polovině roku
sortiment nabízené manipulační
techniky obohatila značka
terénních vozíků Mast Explorer.
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manipulační technika hyster

Man ip u lační t e chnik a Hys t er

Rok 2009 byl pro prodej manipulační techniky (dále jen MT) velmi náročný, ale i přes nepříznivou
ekonomickou situaci se podařilo dosáhnout dobrých výsledků. Kvůli celosvětové hospodářské situaci,
která výrazně postihla logistický segment v České republice, se trh v oblasti MT propadl až o cca 70 %.
Prodej manipulační techniky byl velmi výrazně ovlivněn ekonomickou recesí, což snížilo jeho úspěšnost
v porovnání s minulými roky. Poslední dva měsíce roku 2009 však ukázaly, že začíná celkové oživení
trhu. Pravdivost tohoto předpokladu však potvrdí teprve rok 2010.
Na tuzemském výsledku se nejvyšší měrou podílely zakázky od společností Třinecké železárny,
a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., a Danzer Bohemia – Dýhárna,
s.r.o. Celkově se podařilo umístit na trh více než 250 kusů manipulační techniky, a to zejména díky
rovnoměrnému rozložení prodejních kapacit ve všech oblastech trhu napříč regiony. Tímto úspěchem
si divize MT zajistila zhruba 10% podíl na trhu. Úspěšně se také rozvíjejí aktivity v oblasti použité
manipulační techniky. V segmentu krátkodobých pronájmů MT jsme v roce 2009 zaznamenali největší
nárůst poptávky.
V uplynulém roce přišla společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., s řadou novinek. V polovině roku se stala
oficiálním zástupcem značky Mast Explorer, jednoho z největších výrobců terénních vysokozdvižných
vozíků. Výrobce MT Hyster představil novou generaci elektrických vozíků XN s protizávažím, které mají
nosnost od 1,5 do 3,5 tuny. Další novinkou bylo zakončení evoluce řady Fortens zařazením modelů
o nosnosti 8 až 9 tun do nabídky Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
S těžkou hospodářskou situací se potýkaly také dceřiné společnosti v Polsku a Bělorusku. Díky silnému
zázemí mateřské společnosti Zeppelin GmbH a Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se navzdory nepříliš
příznivé ekonomické situaci podařilo v říjnu 2009 otevřít novou centrálu Zeppelin Polska Sp. z o.o.
ve Varšavě. Za zmínku stojí největší loňské úspěchy této dceřiné společnosti v Polsku, kterými byly
dodávky strojů pro společnosti ABB, SCA Packaging a místní diskontní řetězec Netto.
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Slovenská dceřiná společnost Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., v roce 2009 dokázala naplnit náročný plán
objemu prodeje a učinila tak s vysokou ziskovostí. A to přestože slovenský trh rovněž tvrdě zasáhla
hospodářská krize a slovenská Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., provedla zásadní personální změny
v prodejním týmu.
Maďarská dceřiná společnost Zeppelin Kőrös-Spedit Kft. se sídlem v Budapešti dokázala pokrýt v loňském
roce mimořádnou zakázku na dodávku a servis do společnosti Nestlé a navázala tak na úspěšný obchod
s firmou DHL z roku 2008. Postupně se tak stává silným hráčem na maďarském trhu. Společně s dílčími
úspěchy ukrajinské společnosti Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. v Kyjevě, zejména v oblasti těžkotonážních
vozíků, zůstává MT stále pevnou součástí portfolia společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Rok 2009 ukázal, že ne každý rok musí být tak úspěšný jako ty předchozí, ale i přes zásadní dopady
hospodářské situace na trh MT jsme schopni svým zákazníkům poskytovat stále se zvyšující standard
v oblasti prodeje, pronájmu, poradenství i servisu a dalších služeb.
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NOVINKY
2009
Uvedení nové služby
ENERGENCY pro řešení
nestandardních situací
v zásobování elektrickou
energií. Podpis historického
kontraktu na dodávku dvou
kompresorových soustrojí
o výkonu 3 500 kW.
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Rok 2009 byl pro obor energetické systémy nejúspěšnější za posledních 12 let z hlediska dosaženého
obchodního obratu, vytvořeného zisku i počtu prodaných strojů. Podařilo se také získat důležité
dlouhodobé kontrakty, které zabezpečí celý obor v příštích letech. Doznívající ekonomickou recesi,
která v oblasti velkých investic bude mít vliv na naše podnikání i v následujících letech, by divize
Energetické systémy měla zvládnout bez velkých potíží.
Již několik let se divize Energetické systémy orientuje na velké projekty v oblasti energetiky. V roce
2009 se podařilo uzavřít kontrakt na dodávku dvou kompresorových soustrojí s plynovými motory
o výkonu 3 500 kW pro hodonínskou společnost Moravské naftové doly, a.s. Tato zakázka, která je
realizována v úzké spolupráci se společností Zeppelin Power Systems, je mezníkem v rozvoji řešení
v oblasti energetiky a plynárenství.
Dalším projektem této divize je účast na řešení státních úkolů týkajících se bezpečnosti obyvatelstva
při plošných výpadcích elektrické energie a návrh technologií pro použití lokálních energetických zdrojů
po případném rozpadu přenosové soustavy. Realizace těchto „energetických ostrovů“ by se měla stát
klíčovým programem společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v budoucích letech.
K úspěchům loňského roku patří rovněž podpis kontraktu na modernizaci energocentra v Ústavu organické
chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze. Instalace energocentra NZ2® na pracovišti, které je
světově proslulé svými úspěchy ve vývoji léčby zhoubných nádorů, proběhne začátkem roku 2010.
Region Moravskoslezského kraje, který byl řadu let v investičním útlumu, nabírá nyní novou dynamiku.
Vedle dokončovaného Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje v Ostravě se
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., podílí na čtyřech projektech v lokalitě letiště Mošnov. Zde se uplatní
nejen energetická řešení, ale na dvou nákladních terminálech i manipulační technika v celém rozsahu
– od malých paletových vozíků až po portálové jeřáby.
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To ale neznamená, že by se divize Energetické systémy orientovala pouze na velké projekty se stroji
o výkonu jednotek a desítek MW. Naopak, mezi klienty patří i soukromé osoby, které si zajišťují
energetickou bezpečnost vlastních obydlí. Patří mezi ně řada významných osobností.
V průběhu roku 2009 pokračovala inovace sortimentu elektrocentrál novými typy nízkoemisních motorů
Caterpillar řady C a CM a také novou generací speciálních elektrocentrál Panda, které byly předvedeny
na podzimním veletrhu Boat Brno. V závěru roku se podařilo instalovat první energocentrum DC2.
V roce 2009 se naplno rozběhla služba ENERGENCY, jejíž příprava byla zahájena již v předchozím roce.
Tato služba poskytuje elektrickou energii v nestandardních situacích, ale (na rozdíl od standardních
půjčoven dieselgenerátorů) s plným servisem. Vedle tradičních sportovních a kulturních akcí zabezpečil
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., provoz řady podniků a institucí při plánovaných nebo havarijních výpadcích
elektrické energie. Podílel se mimo jiné na energetickém zajištění bohoslužeb při návštěvě papeže
Benedikta XIV. v České republice nebo spolupracoval s organizátory Mistrovství světa hasičských sborů
v Ostravě. Nejvýznamnější akcí služby ENERGENCY byla nepochybně pomoc teplárně JTR v Jablonci nad
Nisou, která byla v důsledku sněhové kalamity v říjnu 2009 několik dní bez dodávky elektrické energie.
Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s vysokými školami. Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se
stala v roce 2009 oficiálním partnerem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Po úspěšné instalaci
energocentra NZ2® v nové budově Národní technické knihovny připravuje divize Energetické systémy
řešení pro nové Centrum pro informatiku ČVUT. Úzká je rovněž spolupráce s Fakultou elektrotechniky
a informatiky VŠB – TU Ostrava, kde také chystají výstavbu nových objektů. Pro studenty těchto škol
připravují odborníci divize Energetické systémy prezentace a semináře a doplňují tak teoretickou výuku
na fakultách.
Již několik let se rozvíjí export energocentra NZ2®, které je „vlajkovou lodí“ v sortimentu divize
Energetické systémy. V roce 2009 bylo toto energocentrum nasazeno v Litvě jako součást pozemního
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zabezpečení stíhacích letounů Armády ČR při jejich operačním nasazení v Pobaltí. Byla zahájena
spolupráce s obchodním partnerem v Polsku, který má zájem o nasazení těchto energocenter
v polských průmyslových firmách. Podobná jednání probíhala v Rusku, Bělorusku a Německu. Úspěšný
byl také export na Slovensko. Energocentra NZ2® dodaná roku 2008 do nemocnice v angolské Luandě
byla v roce 2009 doplněna třetím strojem.
Export se ale netýká pouze energocentra NZ2®. Ve spolupráci s vedením firmy Caterpillar pro Evropu
byl vyvinut speciální soubor elektrocentrál pro výrobce mobilních radarů v Izraeli. Se sesterskou
společností Zeppelin Austria je aktivní spolupráce při vývoji a výrobě speciálních elektrocentrál pro
drtiče stavebních hmot. V obou případech jde o zařízení s vysokou přidanou hodnotou.
Skutečnost, že počet instalovaných strojů od založení Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v roce 1991
překročil 2 000, je závazkem ke stále většímu rozšiřování servisních služeb. Divize Energetické systémy
vybudovala druhé (zrcadlové) centrum dálkového dohledu elektrocentrál. Toto pracoviště je zatím
ve zkušebním provozu a po otevření nové pobočky Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v Ostravě tam
bude instalováno.
V posledních dvou letech je obchodně nejúspěšnější komoditou oblast lokomotivních motorů. Jejich
dodávky se již dlouhodobě drží na úrovni cca 50 kusů ročně, přičemž struktura dodávek se posouvá
k motorům výkonu 1 MW a výše. Drtivá část dodávek míří do dceřiné společnosti CZ LOKO, a.s., která
v současné době realizuje dva dlouhodobé kontrakty na modernizaci lokomotiv řady 753. Významným
zákazníkem ve spolupráci právě s dceřinou společností CZ LOKO, a.s., je v tomto oboru slovenská
společnost Železničné opravovne a strojárne, a.s.
CZ LOKO, a.s., patří do skupiny Phoenix-Zeppelin od roku 2004 a za poslední roky prodělala výrazný
rozvoj. Podařilo se zcela přestavět organizační strukturu, zaměřit se a soustředit téměř výhradně na
opravy a modernizace lokomotiv a zkonsolidovat firmu finančně. Významným krokem k dalšímu rozvoji
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byly investice. V největším výrobním závodě Česká Třebová došlo k modernizaci srdce celé továrny
– staré, technicky a provozně již nevyhovující přesuvny. Spolu s ní byla vybudována zcela nová hala
demontáže lokomotiv vč. mycího boxu, provedena oprava sousedící haly a přestavěna část původní
hlavní montážní haly. Celkové investice výrazně překročily částku 100 mil. Kč.
Nejviditelnější změny proběhly v prototypovém provozu Jihlava. Byly dokoupeny některé pozemky
a koleje přiléhající k provozovně, čímž se celý areál stal kompaktním. Došlo k oplocení celého areálu.
V neposlední řadě proběhla nákladem cca 40 mil. Kč první etapa modernizace a dostavby provozních
a administrativních budov. CZ LOKO, a.s., dosáhla v loňském krizovém roce rekordního obratu a zisku
za dobu své existence. S nárůstem obratu z 1,2 mld. Kč v roce 2008 na bezmála 1,9 mld. Kč v roce
2009 obdržela od Asociace podniků českého železničního průmyslu ocenění „Skokan roku“ za rekordní
nárůst obratu.
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Dvě třetiny pásových traktorů,
prodaných vloni na českém
trhu, byly značky Challenger.
Pásový traktor Challenger
MT765C v roce 2009 získal
na výstavě Země živitelka
prestižní ocenění Zlatý klas.
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Zem ěd ělsk é st r oje Cha l l enger

V roce 2009 přišlo oddělení Agro v souvislosti se značkou Challenger na český zemědělský trh
s několika novinkami. Jednou z nich byla zcela nová konstrukce axiální mlátičky s označením
Challenger CH600. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., vstoupil na český trh hned s nejvýkonnějším modelem
z této řady. V kategorii kolových traktorů byla novinkou roku 2009 modelová řada MT 600C. Ve střední
třídě kolových traktorů řady MT500B došlo k doplnění dvou modelů MT585B a MT595B. Tím byla
výkonová řada rozšířena z 200 k na 245 k. Další novinky přišly z programu aplikační techniky, a to
především samojízdný postřikovač s označením RG600. Poslední novinkou roku 2009 byl TerraGator
8333, který jako první na světě používá výhod proslulé převodovky s plynulým řazením (CVT).
V době sklizně předvedla společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., svým zemědělským zákazníkům
na roadshow sklízecí mlátičku CH 680. Na pěti místech České republiky si kromě ní mohli zájemci
prohlédnout také kolové a pásové traktory a lisy na slámu. Doplňkem těchto předváděcích akcí bylo
zapůjčení jediného překládacího vozu značky Horsch v České republice. Mlátička Challenger CH 680
vybavená lištou o délce 9,15 m během tří měsíců sklidila na našem území 900 ha obilí a řepky.
V podzimní části roku byl stroj vybaven, jako jediný v ČR, dvanáctiřádkovým kukuřičným adaptérem.
Stroj sklidil celkem 650 ha kukuřice.
Revoluční změny spojené s traktory MT600 nové generace „C“ byly představeny v průběhu roku
na polních dnech v Kameni u Pacova a na Mistrovství Evropy v orbě v Zábřehu na Moravě. Tato
generace traktorů je doslova napěchovaná moderními technologiemi, jako je čtyřbodové odpružení
kabiny a náprava OptiRide nebo volitelná citlivost řízení TruTrack. Pozornost zasluhuje motor vybavený
technologií selektivní katalytické redukce, který jako jediný ve své třídě dosahuje emisních limitů třídy
Tier IV. Řada MT600C byla rozšířena o dva další silnější modely MT675C a MT685C a tento traktor
je nyní se svým maximálním výkonem 370 k nejsilnějším konvenčním kolovým traktorem s vario
převodovkou na světě.
V rámci České republiky se značka Challenger umístila, jako již několikátý rok, jednoznačně na
prvním místě v prodeji pásových traktorů, s tržním podílem ve výši 75 %. V segmentu samojízdných
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postřikovačů se značce Challenger podařilo upevnit pozici z loňského roku a nadále zůstat pátou
nejprodávanější značkou. V prodeji sklízecích mlátiček byly stroje Challenger sedmé s tržním podílem
1,2 % a mezi kolovými traktory byly čtrnáctou nejprodávanější značkou s podílem 1,8 % trhu.
Mezi významné úspěchy loňského roku patřilo zahájení spolupráce s jedním z nejdynamičtěji se
rozvíjejících zemědělských podniků na českém trhu, společností ADW AGRO, a.s., důležitým partnerem
českých zemědělců. ADW AGRO, a.s., působí v oblasti výroby a distribuce krmných směsí, služeb
v oblasti výživy a ochrany rostlin a dalších aktivit. Do tohoto podniku dodala společnost Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o., během jednoho roku unikátní postřikovač RG1286C, jediný svého druhu v Evropě. Do podniku
také putoval pásový traktor nové řady „C“ MT865C o výkonu bezmála 600 k a s ním i dva kusy kolových
traktorů řady MT500B. Všechny stroje byly dodány v plné výbavě. Díky vysoce výkonnému obchodnímu
týmu se podařilo prodat pásové traktory i do podniků, které jsou významnými zákazníky konkurence.
Jakožto importér zemědělské techniky se firma Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zúčastnila mezinárodní
zemědělské výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Expozice strojů Challenger patřila na tomto
veletrhu k nejnavštěvovanějším a byly na ní k vidění novinky, jako například kolový traktor MT675C
a pásový traktor MT765C. Vynikající technické vlastnosti a dobrá použitelnost pásového traktoru MT765C
neušla ani odborné porotě, která jej ohodnotila prestižním oceněním „Zlatý klas“ v kategorii strojů.
Polní den v Živoníně na farmě zákazníka Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., pana Miloše Stejskala se
postaral o dobrou reprezentaci značky Challenger. Zde se představily hned čtyři pásové traktory ve
spojení s renomovaným výrobcem závěsných zařízení Lemken. Stroje Challenger se předvedly také
na největším polním dnu v ČR, konaném v Hustopečích u Brna. Kromě značky Challenger zde byly
i stroje Caterpillar.
Navzdory trvající recesi v oboru, která se projevila snížením nákupů a pozastavením některých
objednávek v závěru roku, byl na rok 2010 stanoven ambiciózní cíl, a to dosáhnout prodeje, který
přesahuje plnění roku 2008. V rámci marketingové strategie je v plánu zvýšit penetraci na trhu kolových
traktorů. V segmentu pásových traktorů se Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., chce udržet na stejné nebo
vyšší úrovni tržního podílu. V roce 2010 nebudou chybět inovace, neboť ambicí společnosti je prosadit
na českém trhu speciální aplikační techniku. Vlajkovou lodí je nový RoGator RG600 a speciální nosiče
TerraGator. Po dobrých zkušenostech se sklízecí axiální mlátičkou CH600 se Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o., pokusí prosadit na trhu sklízecích mlátiček s tímto modelem.
V zájmu dosažení těchto nesnadných cílů posílí Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., v roce 2010 nejen vlastní
prodejní tým, ale i spolupráci se smluvními partnery.
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Od roku 2009 mohou zákazníci
využívat služeb satelitního
systému Product Link, který
kontroluje a řídí údržbu
strojů, včetně sledování jejich
provozně-technického stavu,
časového využití a spotřeby
paliva.
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Náh rad ní díly a ser v is ní s l už by

Hlavním cílem servisních služeb společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., je trvalé zachování přízně
zákazníků. Základními stavebními kameny Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., jsou vysoká produktivita,
odborná zdatnost, týmová práce a orientace na uspokojení potřeb zákazníka. Pro ty je plně k dispozici
propojená a výkonná servisní organizace, která v České republice zaměstnává přes 240 pracovníků.
Servisní služby zajišťuje Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., po celou dobu životnosti stroje s cílem
zabezpečit maximální disponibilitu – tj. připravenost stroje splnit očekávaný pracovní úkol. Tohoto cíle
lze dosáhnout za pomoci pravidelné údržby, oprav a preventivních zásahů. Další speciální produkty,
jako například realizace servisních služeb formou některého z druhů servisní smlouvy, pomáhají zlepšit
výkonnost a trvanlivost strojů.
Polní servis vybavený kvalitním nářadím a diagnostickými přístroji umožňuje realizovat složité opravy
přímo v terénu. Více než 90 servisních vozidel je vybaveno sledováním GPS pro optimální nasazení
u zákazníků. Za účelem provádění pravidelné údržby strojů u zákazníků disponuje Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o., jedenácti komplexně vybavenými vozidly pro efektivní a ekologický provoz.
Dílenská servisní střediska provádějí generální opravy jednotlivých modulů, případně celých strojů
včetně komplexních přestaveb strojů v rámci programu Caterpillar Certified Rebuild. Specializované
dílny zabezpečují opravy podvozků pásových strojů a opravy hydraulických válců.
Preventivní údržba a opravy, spolu se včasnou diagnostikou možného problému, zvyšují produktivitu
strojů. Vzhledem k tomu, že prostoje stojí zákazníky čas a peníze, nabízí zde Phoenix-Zeppelin, spol.
s r.o., také služby svého servisu. Díky komplexní analýze olejů v laboratoři S.O.S. jsou analytici schopni
podat zákazníkům včas informace o stavu opotřebení jejich zařízení. Servisní střediska také provádějí
diagnostiku čistoty hydraulických náplní. Včasný zásah na základě výsledků rozboru zabezpečuje
odpovídající výkonnost a životnost strojů.
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V roce 2009 byla připravena nabídka sledování strojů prostřednictvím satelitního systému
Product Link. Tento produkt umožňuje zákazníkům kontrolovat a řídit údržbu strojů včetně
sledování jejich provozně-technického stavu, časového využití a spotřeby paliva. Nejdůležitějším
kapitálem v oblasti servisních služeb Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., jsou kvalifikovaní lidé na
pozicích mechaniků, techniků, dispečerů a ostatních odborných pracovníků. Pro ně je připraven
komplexní vzdělávací program, včetně využívání e-learnigové formy vzdělávání. Vzdělávání
poskytuje Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., také zákazníkům. Během provozních seminářů se
seznámí s podmínkami pro zajištění hospodárného provozu strojů a získají informace o novinkách
v oblasti servisu a náhradních dílů.

NÁHRADNÍ DÍLY
Náhradní díly pro všechny stroje a zařízení dodávané a servisované Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., patří
k tradiční nabídce společnosti. Přesnost a rychlost dodávek náhradních dílů jsou v současné době hlavní
konkurenční výhodou. Proto se Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zaměřuje zejména na poradenství při
specifikaci objednávaných náhradních dílů a kvalitu celkové dodávky.
Na základě pokročilých statistických metod, pracujících s ročními historickými daty, se pravidelně
doplňuje skladová zásoba náhradních dílů. Vytyčenou metou efektivity je skladování nejčastěji
požadovaných náhradních dílů podle jejich regionální poptávky. Díky těmto sofistikovaným nástrojům
jsou více než tři čtvrtiny náhradních dílů dostupné přímo na pobočkách. Pokud není možno zákaznickou
poptávku vykrýt z vlastní skladové zásoby, pak centrální dodavatelské sklady a nadstandardní logistika
vyřeší každý problém s dostupností.
V roce 2009 se některé pobočky dočkaly dalšího vylepšení dodávek. Tyto změny nejvíce pocítila pobočka
v Plzni. Díky opatřením zlepšujícím logistiku pravidelných rozvozů se náhradní díly objednané do 15 hodin
dostanou z centrálního skladu na pobočku během 24 hodin. Rychlá spedice platí pro všechny pobočky,
kromě havířovské. Ve dnech pracovního klidu a volna je společně s pohotovostí servisu zajištěna také
pohotovost výdeje náhradních dílů ze skladu pro pokrytí poptávky v naléhavých případech.
Veškeré skladové pohyby jsou monitorovány on-line a vyřizovány pomocí vyspělého informačního
systému napojeného prostřednictvím uživatelského rozhraní na dodavatelské systémy.
Obchodní podpora prodeje náhradních dílů nezůstala ani v roce 2009 stranou. Společnost
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., připravila několik speciálních marketingových akcí pro podporu prodeje
vybraných skupin náhradních součástek, jež se setkaly s velmi pozitivní odezvou na trhu. Další akce
budou představeny i v roce 2010. Nedílnou součástí snah o zlepšení péče o zákazníky je vzdělávání odborného personálu Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., jak v oblasti technické, tak i ve znalostech
systémových nástrojů, s cílem poskytnout zákazníkům fundované poradenství maximální kvality.
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Společnost Phoenix-Zeppelin se
zapojila do čerpání ﬁnančních
prostředků ze strukturálních
fondů Evropské unie v rámci
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
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V průběhu roku 2009 zasáhly vlivy ekonomického poklesu téměř všechna odvětví hospodářství. To
se projevilo i ve značném nárůstu nabídky pracovníků mnoha profesí na trhu práce. Tento trend ale
vedení společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., nepřijalo. Dlouhodobá strategie vzdělávání a utváření
kvalifikovaných týmů zůstala zachována a plán vzdělávání navázal na programy z předešlého období
a zaměřil se především na další zlepšování individuální, týmové a firemní výkonnosti zaměstnanců.
Vlivy konkurenčního prostředí zvýšily nároky na kvalifikaci a adaptabilitu jednotlivců. Byly provedeny
některé dílčí personální změny, které směřovaly k posílení kvality týmů a ještě většímu důrazu na
kvalifikaci, vzdělávání, rozvoj zaměstnanců a jejich motivaci.
Cílem zvyšování kvalifikace zaměstnanců je dosažení plánovaných ekonomických ukazatelů,
a především nabídka kvalitních a profesionálních služeb zákazníkům. Současně je důležitým aspektem
pro maximální podporu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců nutnost zabezpečit budoucí potřebu lidských
zdrojů společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., aby mohla být v maximální míře uspokojována
kvalifikovanými pracovníky z vlastních zdrojů.
Jedním z pilířů společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., je bezesporu téměř jedna třetina zaměstnanců,
kteří pro ni pracují v nejrůznějších profesích a stupních řízení již více než deset let. Společnost ale
nespoléhá pouze na jejich zkušenosti, ale přikládá vzdělávání všech zaměstnanců mimořádnou
pozornost a neváhá vynakládat na vzdělávací programy nemalé finanční prostředky.
Účinný systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je inovován s výhledem na budoucí potřebu
kvalifikovaných pracovníků pro jednotlivé pozice. Priority vzdělávání zaměstnanců Phoenix-Zeppelin,
spol. s r.o., zůstávají dlouhodobě zaměřené především na:
• Odborná školení pro vedení společnosti a pracovníky středního managementu. Tato školení jsou
orientována hlavně na podporu a rozvoj klíčových manažerských dovedností s důrazem na strategické
řízení a motivaci podřízených.
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• Odborná školení pro prodejce, která mají zpravidla dlouhodobější charakter a jsou organizována
v Čechách i v zahraničí. Vybraní prodejci jsou pak zapojeni do programu studia Univerzity Caterpillar,
která svým charakterem odpovídá studiu na vysoké škole. Školení jsou zaměřena především na
znalost produktů, prodejní dovednosti a strategii vyjednávání se zákazníkem. Dále prodejci prohlubují
své technické znalosti přímo na stážích ve výrobních závodech.
•O
 dborná školení pro pracovníky ekonomického oddělení. Tato školení se týkají všech témat, která
souvisejí s novelami zákonů, daněmi, controllingem atd.
•V
 šeobecná školení prohlubující uživatelskou znalost práce s PC v programech MS Word, Excel,
PowerPoint a dalších.
•T
 echnická 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. Školení jsou rovněž zaměřena na nácvik vstřícného jednání se
zákazníky. Pro servisní mechaniky společnost organizuje také kurzy práce s PC, jehož ovládání se pro
ně stává v souvislosti s opravami a testováním strojů nezbytností.
•R
 ozvoj znalosti cizích jazyků, především angličtiny a němčiny, jejichž ovládání je pro některé pracovní
pozice nezbytné.
Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., úzce spolupracuje se středními odbornými učilišti po
celé České republice, kde jsou připravováni žáci ve studijních oborech Opravářské práce a Opravář
zemědělských strojů. Podílí se rovněž na přípravě učebních osnov.
V průběhu roku 2009 se společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., zaměřila také na možnosti získání
finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost. Byly zpracovány projekty „Rozvoj kvalifikace a kompetencí“ v rámci výzvy
Ministerstva práce a sociálních věcí „Školení je šance“ na podporu vzdělávání a zvyšování kvalifikace
zaměstnanců. Dalším projektem, do kterého se společnost v roce 2009 přihlásila, byl regionální program
„Vzdělávejte se!“, kde se Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., uchází o dotace na vzdělávání prostřednictvím
jednotlivých úřadů práce v závislosti na umístění poboček. V rámci tohoto programu bylo osloveno
celkem 225 zaměstnanců, pro které interní i externí školitelé nachystali více než 70 školicích akcí.
Přes administrativní náročnost tohoto projektu se daří prostředky z těchto zdrojů čerpat, a proto budou
projekty pokračovat i v roce 2010.
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V roce 2009 podpořila
společnost Phoenix–Zeppelin
sbírkový projekt Pomozte dětem
částkou necelých 250 tis. Kč.
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Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., jeden z největších prodejců a pronajímatelů stavebních strojů,
motorů a zařízení značky Caterpillar, zemědělských strojů a manipulační techniky, si je vědoma, že její
činnost, byť i nepřímo, ovlivňuje okolní prostředí. Proto se dobrovolně zavázala chovat se v rámci svého
fungování odpovědně a uvážlivě k okolí, ve kterém působí.
Krátkodobé zisky a nekoncepční činnost nemohou v delším časovém horizontu ospravedlnit
zneužívání přírodních zdrojů a ignorování lokální komunity. Vedení i všichni zaměstnanci
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., proto pohlížejí na činnost firmy jako na počínání odpovědného občana
a pečlivě napomáhají budování dobrých vztahů s okolím. Společnost se snaží jít příkladem ostatním
a být dobrým a oblíbeným sousedem.
Společnost Caterpillar celosvětově klade velký důraz na ochranu životního prostředí nejen slovy, ale
své myšlenky implementuje do nových technologií a inovací. Světoznámá CAT yellow, barva, která je
speciálně vyrobena na přírodní bázi a nepoškozuje životní prostředí, je toho dokladem.
Kromě všeobecné politiky odpovědného přístupu k životnímu prostředí a ke svému okolí se v rámci
společenské odpovědnosti věnuje Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., řadě konkrétních projektů. Jedním
z nich je spolupráce s nadací NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti), která zaštiťuje například
charitativní projekt Pomozte dětem, známý také pod názvem „Kuře pomáhá“. Spolupráci s touto nadací
začala společnost rozvíjet v roce 2008 a i v roce 2009 proběhla řada úspěšných projektů.
Po celý rok 2009 přispívali zaměstnanci a návštěvníci poboček do sbírkových pokladniček, jejichž obsah
putoval v závěru roku na konto sbírkového projektu Pomozte dětem. Stejně jako v roce 2008, i v roce
2009 společnost podpořila sbírkový projekt nadace NROS také přímo, a to částkou 150 000 Kč.
Díky sbírkovým akcím a projektům pořádaným Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se sbírkový projekt
Pomozte dětem dočkal v roce 2009 podpory v celkové částce necelých 250 tis. Kč.
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Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., také usiluje o rozvoj sportu a tělesné výchovy a je aktivní
v několika sponzorských projektech. Mezi podporované kluby patří například hokejový a fotbalový tým
Slavie Praha, hokejové týmy HCO Třinec a HC Energie Karlovy Vary.
Logo Phoenix-Zeppelin na svém dresu nosí v současné době nejúspěšnější česká rychlobruslařka
Martina Sáblíková.
Díky rozvoji své působnosti v rámci společenské odpovědnosti se firma Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.,
opravdu začlenila do společensko-ekonomického života v České republice. Vědomí odpovědnosti vůči
veřejnosti rozšířilo rámec rozhodování jak vedení, tak i zaměstnanců. Z prvotního „kolik“ je dnes pro
společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., důležité také „jak“.
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Přes negativní vlivy celosvětové
ekonomické recese si
společnost Phoenix-Zeppelin
zachovala svou ﬁnanční
stabilitu.
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Každý loni jistě bedlivě sledoval ekonomickou situaci v České republice i ve světě, proto se nebudeme
pouštět do podrobné analýzy ekonomické krize. V České republice ekonomická krize přinesla mimo
jiné pokles trhu stavebních strojů na polovinu počtu kusů prodaných v roce 2008. Plně se tak potvrdil
výrazně procyklický charakter stavebního odvětví.
Výsledkem byl pokles obratu naší společnosti z 4 423 mil. Kč v roce 2008 na 3 945 mil. Kč v roce 2009
(–11 %). Jsme přesvědčeni, že se v tomto obtížném roce zcela potvrdila správnost naší dlouhodobé
strategie, spočívající v budování servisního zázemí, prodeje náhradních dílů i rozvoje dalších komodit,
a tím nižší závislosti na přímém prodeji nových stavebních strojů. V roce 2009 nás nejvíce podržely
prodeje realizované v divizi Energetické systémy a servis a prodej náhradních dílů – poklesy v těchto
oblastech byly buď minimální, nebo dokonce žádné.
Hospodářský výsledek před zdaněním se v meziročním srovnání snížil z 276 mil. Kč na 162 mil. Kč
(–41,3 %). Důvod tohoto poklesu je nutné hledat v poklesu celkového objemu vytvořené přidané hodnoty,
kterou se nepodařilo v plném rozsahu kompenzovat úsporami na straně provozních nákladů.
Z finančního pohledu je na místě pozitivně vyhodnotit snížení celkové bilanční sumy z 2 944 mil. Kč
v roce 2008 na 2 675 mil. Kč (–9 %). Tento pokles téměř úplně koresponduje s vývojem celkových
tržeb, což v konečném důsledku znamená, že nedošlo k poklesu obrátkovosti celkových aktiv. Za
to patří dík všem oddělením, která se zodpovědně postavila ke zhoršené situaci na trhu a přispěla
k minimalizaci pohledávek a skladových zásob. Stojí za to připomenout, že takový vývoj je sice logický
a správný, ale ne vždy dochází k jeho faktickému promítnutí do praxe.
Podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě (a tedy i hlavní ukazatel finanční stability) je nadále
mimořádně vysoký a stále se zvyšuje – z 49,7 % roce 2008 na 56 % k 31. prosinci 2009. Přitom
společnost v roce 2009 intenzivně investovala – podařilo se nám výrazně rozšířit pražskou pobočku,
v rámci veřejné dražby jsme pořídili nový objekt pro půjčovnu The Cat Rental Store poblíž centrály
v Modleticích a zahájili jsme výstavbu zcela nové pobočky v Ostravě.
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Připomínáme, že společnost Phoenix-Zeppelin plánuje dlouhodobý rozvoj, z čehož vyplývají i výše
zmíněné investice, které byly realizovány, přestože mnoho jiných firem své plánované investice
z důvodu ekonomické krize zastavilo či posunulo. Ze strategického hlediska je nezbytné pokračovat
v realizaci úsporných opatření na straně nákladů, není však namístě omezovat dlouhodobě probíhající
investice do servisu, pobočkové sítě a profesní kvalifikace zaměstnanců, které jsou zárukou pozitivního
vývoje firmy ve středně- a dlouhodobém horizontu.
Jak v časech ekonomického růstu, tak i v době ekonomické recese chceme představovat pro své
zaměstnance, obchodní partnery i zákazníky pevný a stabilní článek, se kterým mohou vždy počítat.
Svým kvalitním zaměstnancům chceme nabízet jistotu a kvalitu pracovního zázemí, svým váženým
zákazníkům chceme a budeme garantovat, že o ně i o námi dodané stroje bude vždy ve všech směrech
dobře postaráno.
Po úspěšném přechodu na euro k 1. 1. 2009 na Slovensku se naší dceřiné společnosti Phoenix Zeppelin
se sídlem v Banské Bystrici v loňském roce podařilo podepsat a zrealizovat největší zakázku v historii
– kontrakt na dodávku 48 velkých motorů Cat 3516 pro akciovou společnost Pow-en v celkové hodnotě
přes 17 mil. eur.
Naše dceřiné společnosti v Polsku, na Ukrajině a v Maďarsku byly v roce 2009 negativně ovlivněny
enormním propadem místních trhů manipulační techniky, avšak i tady byly zaznamenány dílčí úspěchy
a byly položeny základy pro budoucí růst a úspěšný rozvoj.
Na závěr je třeba zmínit skupinu CZ LOKO, která se zabývá opravami a výrobou lokomotiv. Přes
ekonomickou krizi má tato společnost za sebou nejlepší rok své historie. Dosažený konsolidovaný obrat
za rok 2009 činí více než 1 750 mil. Kč, což představuje nárůst o více než 20 % oproti velmi úspěšnému
roku 2008. Zisk před zdaněním této skupiny za rok 2008 činil přes 92 mil. Kč, což představuje rovněž
téměř 20% nárůst oproti roku 2008.
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2009

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
Výkaz zisku a ztráty a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Minulé úč.
období (2008)

Běžné účetní období

A.

AKTIVA CELKEM

A.

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

B.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

B.

I.

B.

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Brutto

Korekce

Netto

Netto

3 238 676

−563 657

2 675 019

2 943 717

1 606 582

−438 896

1 167 686

1 054 533

27 580

−23 056

4 524

5 828

26 802

−22 287

4 515

5 789

778

−769

9

39

1 398 012

−415 840

982 172

866 852

165 375

129 670

1 Zřizovací výdaje
2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3 Software
4 Ocenitelná práva
5 Goodwill
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.

II.

B.

II.

Dlouhodobý hmotný majetek
1 Pozemky

165 375

2 Stavby

536 053

−161 623

374 430

308 855

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

647 894

−254 217

393 677

427 219

48 690

1 108

4 Pěstitelské celky trvalých porostů
5 Dospělá zvířata a jejich skupiny
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

48 690

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
pokračování ➤
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Minulé úč.
období (2008)

Běžné účetní období

B.

III.

B.

III.

Dlouhodobý finanční majetek
1 Podíly v ovládaných a řízených osobách
2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Brutto

Korekce

Netto

Netto

180 990

0

180 990

181 853

49 260

49 260

50 123

131 730

131 730

131 730

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4 Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
5 Jiný dlouhodobý finanční majetek
6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C.

OBĚŽNÁ AKTIVA

C.

I.

C.

I.

1 611 382

−124 761

1 486 621

1 867 001

787 331

−38 590

748 741

915 311

1 Materiál

159 932

−4 673

155 259

194 229

2 Nedokončená výroba a polotovary

149 034

−9 685

139 349

141 101

1

1

Zásoby

3 Výrobky
4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
5 Zboží

1
478 364

−24 232

454 132

579 980

11 949

0

11 949

10 608

9 517

9 517

10 608

2 432

2 432

6 Poskytnuté zálohy na zásoby

C.

II.

C.

II.

Dlouhodobé pohledávky
1 Pohledávky z obchodních vztahů
2 Pohledávky – ovládající a řídící osoba
3 Pohledávky – podstatný vliv
4

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky
sdružení

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy
6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)
7 Jiné pohledávky
8 Odložená daňová pohledávka
pokračování ➤
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
Výkaz zisku a ztráty a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Minulé úč.
období (2008)

Běžné účetní období

C.

III.

C.

III.

Krátkodobé pohledávky
1 Pohledávky z obchodních vztahů

Brutto

Korekce

Netto

Netto

799 503

−86 171

713 332

932 462

739 605

−86 171

653 434

881 947

2 Pohledávky – ovládající a řídící osoba
3 Pohledávky – podstatný vliv
4

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky
sdružení

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
6 Stát – daňové pohledávky

26 769

26 769

16 426

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy

12 911

12 911

5 367

8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)

12 219

12 219

27 042

7 999

7 999

1 680

12 599

8 620

2 222

2 222

1 283

10 377

10 377

7 337

9 Jiné pohledávky

C.

IV.

C.

IV.

Krátkodobý finanční majetek
1 Peníze
2 Účty v bankách

12 599

0

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

D.

D.

I.

D.

I.

OSTATNÍ AKTIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV

20 712

0

20 712

22 183

Časové rozlišení

20 712

0

20 712

22 183

20 712

22 003

1 Náklady příštích období

20 712

2 Komplexní náklady příštích období
3 Příjmy příštích období

180
pokračování ➤
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A.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období (2008)

PASIVA CELKEM

2 675 019

2 943 717

VLASTNÍ KAPITÁL

1 500 468

1 463 303

A.

I.

Základní kapitál

300 000

300 000

A.

I.

1 Základní kapitál

300 000

300 000

−854

8

67

67

−921

−59

30 433

30 433

30 000

30 000

433

433

1 037 861

916 457

1 037 861

916 457

133 028

216 405

1 168 704

1 475 010

24 871

42 203

24 871

42 203

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (−)
3 Změny základního kapitálu

A.

II.

A

II.

Kapitálové fondy
1 Emisní ážio
2 Ostatní kapitálové fondy
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A

III.

A

III.

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
1 Zákonný rezervní fond
2 Statutární a ostatní fondy

A.

IV.
IV.

Výsledek hospodaření minulých let
1 Nerozdělený zisk minulých let
2 Neuhrazená ztráta minulých let

A.

V.

B.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / −)

CIZÍ ZDROJE

B.

I.

B.

I.

Rezervy
1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2 Rezerva na důchody a podobné závazky
3 Rezerva na daň z příjmů
4 Ostatní rezervy

pokračování ➤
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

B.

II.

B.

II.

Dlouhodobé závazky

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období (2008)

67 021

721

1 Závazky z obchodních vztahů
2 Závazky – ovládající a řídící osoba
3 Závazky – podstatný vliv
4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
5 Přijaté zálohy

57 008

6 Vydané dluhopisy
7 Směnky k úhradě
8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)
9 Jiné závazky

B.

III.

B.

III.

10 Odložený daňový závazek

10 013

721

Krátkodobé závazky

623 490

485 011

1 Závazky z obchodních vztahů

259 739

333 384

2 Závazky – ovládající a řídící osoba

235 539

3 Závazky – podstatný vliv
4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
5 Závazky k zaměstnancům
6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
7 Stát – daňové závazky a dotace
8 Přijaté zálohy

21 447

16 331

8 581

7 836

53 893

76 081

2 238

3 027

42 041

48 240

12

112

9 Vydané dluhopisy
10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)
11 Jiné závazky

B.

IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

453 322

947 075

B.

IV.

1 Bankovní úvěry dlouhodobé

75 271

42 960

2 Krátkodobé bankovní úvěry

378 051

904 115

3 Krátkodobé finanční výpomoci
pokračování ➤
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C.

C.

I.

C.

I.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období (2008)

OSTATNÍ PASIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV

5 847

5 404

Časové rozlišení

5 847

5 404

5 847

5 404

1 Výdaje příštích období
2 Výnosy příštích období

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu

Osoba odpovědná za

Osoba odpovědná za účetní

nebo fyzické osoby, která je

účetnictví (jméno a podpis):

závěrku (jméno a podpis):

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
Tel.: +420 266 015 258

účetní jednotkou:

19. února 2010

Ing. Josef Mixa
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2009

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

I.
A.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období (2008)

1 Tržby za prodej zboží

2 042 386

2 752 431

2 Náklady vynaložené na prodané zboží

1 583 308

2 116 339

459 078

636 092

1 343 134

1 217 900

1 340 479

1 221 057

2 655

−3 408

+

Obchodní marže

II.

Výkony

II.

1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti
3 Aktivace

B.

Výkonová spotřeba

251
1 376 566

1 237 142

B.

1 Spotřeba materiálu a energie

493 077

551 513

B.

2 Služby

883 489

685 629

Přidaná hodnota

425 646

616 850

Osobní náklady

275 196

267 819

206 920

202 579

63 466

61 753

+

C.
C.

1 Mzdové náklady

C.

2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva

C.

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.

4 Sociální náklady

4 810

3 487

D.

Daně a poplatky

4 318

2 618

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

146 546

124 126

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

561 972

449 243

561 972

449 243

492 664

420 717

492 664

420 717

III.
III.

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
2 Tržby z prodeje materiálu

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

F.

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.

2 Prodaný materiál
pokračování ➤
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G.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období (2008)

−12 832

1 555

2 Ostatní provozní výnosy

103 475

96 623

1 Ostatní provozní náklady

57 524

38 320

127 677

307 561

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

42 424

16 881

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

42 424

16 881

255

679

2 Nákladové úroky

28 568

40 867

1 Ostatní finanční výnosy

73 295

97 671

2 Ostatní finanční náklady

53 525

106 123

33 881

−31 759

1
IV.

H.
V.
I.

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

2 Převod provozních výnosů
1 Převod provozních nákladů

*

Provozní výsledek hospodaření

VI.

1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

J.

1 Prodané cenné papíry a podíly

1

2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K.

2 Náklady z finančního majetku
IX.

L.

1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

X.
N.
XI.
O.

1 Výnosové úroky

1 Převod finančních výnosů
P.

2 Převod finančních nákladů

*

Finanční výsledek hospodaření
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Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období (2008)

28 530

59 397

Q.

1 – splatná

19 238

50 661

Q.

2 – odložená

9 292

8 736

133 028

216 405

0

0

0

0

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

1 Mimořádné výnosy
R.

2 Mimořádné náklady

S.

1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti

S.

1 – splatná

S.

2 – odložená

*

Mimořádný výsledek hospodaření
1 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/−)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/−)

133 028

216 405

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

161 558

275 802

Sestaveno dne:

19. února 2010
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Podpis statutárního orgánu

Osoba odpovědná

Osoba odpovědná za účetní

nebo fyzické osoby, která je

za účetnictví

závěrku (jméno a podpis):

účetní jednotkou:

(jméno a podpis):

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2009

Ing. Pavel Boš
Tel.: +420 266 015 258

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2009

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztrát.

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 2008 došlo v zápisu do obchodního rejstříku k výmazu Ing. Františka Poulíčka
k 1. 1. 2008 z pozice jednatele společnosti. V roce 2009 nedošlo k žádnému zápisu do obchodního rejstříku.
K 1. 1. 2008 proběhla fúze formou převodu jmění na společníka s dceřinou společností COMATIC, spol. s r.o., se sídlem
v Olomouci, Sladkovského 2/146, Česká republika, IČO 25396170, jejímž výsledkem bylo zrušení společnosti COMATIC,
spol. s r.o., bez likvidace a její následný zánik. Právním nástupcem se stala společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Osoby podílející se na základním kapitálu k 31. 12. 2009 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 podle německých účetních standardů (HB II) je připravována mateřskou společností
ZEPPELIN GmbH. V souladu s českými účetními předpisy má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku
podle českých předpisů, v obchodním rejstříku bude zveřejněn překlad konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti.
Od 1. 1. 2008 je jediným jednatelem společnosti Ing. Josef Mixa.
Činnost společnosti je organizována v hlavním sídle společnosti v Modleticích, v pěti pobočkách (Praha, Brno, Havířov, Most,
Sokolov) a dále v osmi zastoupeních a půjčovnách (Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Praha-západ, Plzeň, Zlín,
Olomouc a Praha-sever).
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
2009 a 2008.

2009

výroční zpráva

67

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2009

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2009 a 2008, 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.
Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná
životnost je stanovena takto:
Počet let
Software

4

Ocenitelná práva

3

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 nad 40 tis. Kč za rok 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

20 až 30
10

Stroje, přístroje a zařízení

4 až 12

Dopravní prostředky

4 až 8

Inventář

4 až 12
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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.

d) Zásoby
Nakupované zásoby strojů jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje náklady na jejich pořízení
včetně nákladů s pořízením souvisejících (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.
Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. V přiložené
rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást ostatních krátkodobých pohledávek, resp. závazků.
Změny reálných hodnot derivátů se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů; společnost účtuje o všech derivátech jako
o derivátech k obchodování.

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.
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g) Cizí zdroje
Společnost vytváří 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.
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.

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.

i) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách kurzem České národní banky platným 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 v den uskutečnění
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.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2009

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Konečný zůstatek

25 107

–

–

1 695

26 802

778

–

–

–

778

–

1 695

–

−1 695

–

Software
Ocenitelná práva
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem 2009

25 885

1 695

–

–

27 580

Celkem 2008

23 043

2 867

−25

–

25 885

Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2009

Odpisy

Vyřazení

Konečný zůstatek

Účetní hodnota

−19 318

−2 969

–

−22 287

4 515

−739

−30

–

−769

9

–

–

–

–

–

Celkem 2009

−20 057

−2 999

–

−23 056

4 524

Celkem 2008

−16 899

−3 183

25

−20 057

5 828

Software
Ocenitelná práva
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2009 a 2008 v pořizovacích cenách
2 341 tis. Kč a 1 896 tis. Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Konečný zůstatek

Pozemky

129 670

–

–

35 705

165 375

Stavby

470 322

–

–

65 731

536 053

Stroje, přístroje a zařízení

641 762

–

−613 608

605 726

633 880

Dopravní prostředky

3 867

–

−1 326

–

2 541

Inventář

9 190

–

−22

2 305

11 473

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1 108

757 049

–

−709 467

48 690

Celkem 2009

1 255 919

757 049

−614 956

–

1 398 012

Celkem 2008

1 141 211

627 121

−512 413

–

1 255 919
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Oprávky
Počáteční
zůstatek

Odpisy

Prodeje,
likvidace

Vyřazení

Konečný
zůstatek

Účetní
hodnota

–

–

–

–

–

165 375

Stavby

−161 467

−156

–

–

−161 623

374 430

Stroje, přístroje a zařízení

Pozemky

−218 422

−141 882

−498 032

613 608

−244 728

389 152

Dopravní prostředky

−3 084

−420

−150

1 326

−2 328

213

Inventář

−6 094

−1 089

–

22

−7 161

4 312

–

–

–

–

–

48 690

Celkem 2009

−389 067

−143 547

−498 182

614 956

−415 840

982 172

Celkem 2008

−357 605

−120 943

−421 988

511 469

−389 067

866 852

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí k 31. 12. 2009 a 2008 v pořizovacích cenách
33 626 tis. Kč a 30 270 tis. Kč.
Budovy v pořizovací ceně 398 742 tis. Kč a pozemky v pořizovací ceně 52 038 tis. Kč, v celkové zůstatkové hodnotě
k 31. 12. 2009 a 2008 ve výši 317 181 tis. Kč a 271 831 tis. Kč jsou zastaveny na krytí úvěrů od Unicredit Bank.
c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

Podíly v ovládaných a řízených společnostech

Zůstatek k 31. 12. 2008

Přecenění

Zůstatek k 31. 12. 2009

50 123

−863

49 260

Podíly ve společnostech pod podstatným vlivem

131 730

–

131 730

Celkem

181 853

−863

180 990

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. 2009 a 2008 byl zvýšen dlouhodobý finanční majetek a vlastní kapitál
společnosti o 547 109 tis. Kč a 538 950 tis. Kč.
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Ovládané a řízené společnosti k 31. 12. 2009 (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
-Kőrös-Spedit
Kft., Budapešť,
Maďarsko

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

100

100

100

50

2

Aktiva celkem

704 447

374 854

31 540

27 552

4 399

Vlastní kapitál

467 335

27 568

3 800

2 894

275

52 709

25 792

13 028

306

322

5 271

–

–

–

–

Podíl v %

Základní kapitál a kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let

376 407

5 877

−4 776

2 502

−368

32 948

−4 101

−4 452

86

321

1 757

27 524

19 973

–

6

467 335

27 568

3 800

1 447

6

18 708

–

–

–

–

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

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

Phoenix-Zeppelin
Ukraine Ltd,
Kyjev, Ukrajina

Zeppelin
-Kőrös-Spedit
Kft., Budapešť,
Maďarsko

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

100

100

100

50

2

Aktiva celkem

917 827

345 942

23 942

43 785

3 508

Vlastní kapitál

460 581

32 133

8 913

2 779

−46

53 601

25 940

14 072

303

324

Zisk běžného roku
Cena pořízení podílu
Vnitřní hodnota podílu
Dividendy

Ovládané a řízené společnosti k 31. 12. 2008 (v tis. Kč):

Podíl v %

Základní kapitál a kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let
Zisk běžného roku
Cena pořízení podílu
Vnitřní hodnota podílu
Dividendy

5 360

–

–

–

–

325 057

18 865

−1 151

1 856

–

76 561

−12 665

−4 008

620

−370

1 786

28 006

20 325

–

6

460 581

32 133

8 913

1 390

6

15 707

–

–

–

–

Finanční informace o společnostech Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zeppelin Polska Sp. z o.o. a Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft. byly
získány z auditorem ověřené účetní závěrky, finanční informace o společnostech Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd. a Zeppelin
Logistics Sp. z o.o. byly získány z auditorem neověřené účetní závěrky.
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Společnost pod podstatným vlivem k 31. 12. 2009 a 2008 (v tis. Kč):
Název společnosti:

CZ LOKO, a.s.

Sídlo společnosti:

Bezručovo nám. 580, 560 02 Česká Třebová, Česká republika
2009

2008

49

49

Aktiva celkem

1 026 590

975 120

Vlastní kapitál

465 189

444 463

Základní kapitál a kapitálové fondy

210 000

210 000

42 616

42 000

143 335

135 445

69 238

57 018

Cena pořízení podílu

131 730

131 730

Vnitřní hodnota podílu

227 943

217 787

23 716

1 174

Podíl v %

Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let
Zisk běžného roku

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 2009 a 2008 vytvořeny opravné položky na
základě věkové struktury (viz odstavec 7).
Pohledávky více než 180 dní po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2009 a 2008 činily 73 902 tis. Kč a 62 894 tis. Kč.
Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání atd. odepsala do nákladů v roce 2009 a 2008
pohledávky ve výši 6 948 tis. Kč a 4 862 tis. Kč.
K 31. 12. 2009 a 2008 měla společnost dlouhodobé pohledávky z obchodního styku ve výši 9 517 tis. Kč a 10 608 tis. Kč
týkající se poskytnutého zádržného při prodeji motorů. Tyto pohledávky jsou splatné do roku 2015. Jiné dlouhodobé
pohledávky k 31. 12. 2009 v celkové výši 2 432 tis. Kč jsou tvořeny kladnými reálnými hodnotami otevřených dlouhodobých
derivátů (viz odstavec 16).
Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyřízené nároky z pojistných událostí a nevyfakturované dodávky servisních zakázek.
Jiné krátkodobé pohledávky jsou kromě jiného tvořeny kladnými 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 odstavcích 5 a 6.
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravné položky k:

Zůstatek k 31. 12. 2008

Tvorba opravné položky

Zúčtování opravné položky

Zůstatek k 31. 12. 2009

zásobám

33 509

9 081

–4 000

38 590

pohledávkám

86 752

21 935

–22 516

86 171

– z toho zákonné

44 439

11 131

–10 071

45 499

– z toho ostatní

42 313

10 804

–12 445

40 672

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

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
K 31. 12. 2009 měla společnost účet s omezeným disponováním u ČSOB. Tento účet se vztahuje k poskytnutým bankovním
zárukám a jeho zůstatek k 31. 12. 2009 a 2008 činil 10 125 tis. Kč a 5 125 tis. Kč.
Společnost má otevřené kontokorentní účty u ČSOB, Unicredit Bank a RBS Bank, které jí umožňují čerpat úvěry do výše
400 000 tis. Kč, 275 000 tis. Kč a 450 000 tis. Kč. K 31. 12. 2009 a 2008 činil celkový záporný zůstatek (v souladu s celkovým
dohodnutým úvěrovým rámcem 1 125 000 tis. Kč) 347 708 tis. Kč a 877 463 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.

10. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se skládá z podílů společníků plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 300 000 tis. Kč.
V roce 2009 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

Základní kapitál
Ostatní kapitálové fondy
Rozdíly z přecenění majetku a závazků
Zákonný rezervní fond
Ostatní fondy

Zůstatek k 31. 12. 2008

Snížení

Zůstatek k 31. 12. 2009

300 000

–

300 000

67

–

67

−59

−863

−922

30 000

–

30 000

433

–

433

Rozdíly z přecenění majetku zahrnují přecenění majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem v cizí měně kurzem
České národní banky k 31. 12.
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Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 16. 4. 2009 a 18. 4. 2008 bylo schváleno následující
rozdělení zisku za roky 2008 a 2007 (v tis. Kč):
Zisk roku 2007

241 483 Zisk roku 2008

216 405

Výplaty podílů na zisku

−80 000 Výplaty podílů na zisku

−95 000

Převod nerozděleného zisku

161 483 Převod nerozděleného zisku

121 405

Ostatní

−66 Ostatní (zaokrouhlení)

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2008

−1

916 457 Nerozdělený zisk k 31. 12. 2009

1 037 861

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

Zůstatek k 31. 12. 2008

Tvorba rezerv

Zúčtování rezerv

Zůstatek k 31. 12. 2009

Ostatní

42 203

14 089

−31 421

24 871

Ostatní rezervy jsou vytvořeny za účelem krytí rizik plynoucích z činnosti společnosti, na záruční opravy strojů a dále na
náklady spojené s nevybranou dovolenou.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Dlouhodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2009 se vztahují k jednomu významnému kontraktu z oblasti energetických systémů,
který byl uzavřen v roce 2009 a jehož konečná realizace je plánována na rok 2011.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2009 a 2008 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 24 687 tis. Kč a 32 037 tis. Kč.
K 31. 12. 2009 a 2008 společnost eviduje 8 581 tis. Kč a 7 836 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).
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14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI
2009
Bankovní úvěry
Kontokorentní úvěry

2008

Měna

Částka v tis. EUR

Částka v tis. Kč

Částka v tis. EUR

Částka v tis. Kč

EUR

–

–

–

–

CZK

–

105 614

–

69 612

EUR

1 902

50 331

4 718

127 069

CZK

–

297 377

–

750 394

Celkem

–

–

453 322

–

947 075

Splátka v běžném roce

–

–

378 051

–

904 115

Splátky v dalších letech

–

–

75 271

–

42 960

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům a finančním výpomocím za rok 2009 a 2008 činily 28 429 tis. Kč
a 39 735 tis. Kč. Tyto úroky nebyly zahrnuty do pořizovací ceny majetku.
Přehled splatnosti bankovních úvěrů v tis. Kč k 31. prosinci 2009:
Bankovní úvěry

Kontokorentní účty

2010

30 343

347 708

2011

31 205

–

2012

21 566

–

2013 a dále

22 500

–

105 614

347 708

Celkem

Smlouvy o úvěrech s ČSOB a UniCredit Bank obsahují zvláštní podmínky, které musí společnost dodržovat. K 31. 12. 2009
a 2008 společnost tyto podmínky dodržovala.

15. OSTATNÍ PASIVA
Výnosy příštích období zahrnují zejména časové rozlišení věcného břemene souvisejícího s užíváním příjezdové komunikace
k pobočce Brno a jsou účtovány do výnosů po dobu životnosti do období, do kterého věcně a časově přísluší.

16. DERIVÁTY
Společnost uzavírá smlouvy o derivátech, o kterých účtuje jako o derivátech určených k obchodování. K 31. 12. 2009
společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných krátkodobých,
resp. dlouhodobých pohledávkách.
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Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

V následující tabulce je uveden přehled kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů k 31. 12.:
2009

2008

Reálná hodnota

Reálná hodnota

(tis. Kč)

kladná

záporná

kladná

záporná

Měnové kontrakty

4 400

–

–

–

Kladné reálné hodnoty derivátů, které mají dlouhodobý, resp. krátkodobý charakter, činí k 31. 12. 2009 2 432 tis. Kč, resp.
1 968 tis. Kč, a jsou vykázány jako jiné dlouhodobé, resp. krátkodobé pohledávky (viz odst. 6).
17. DAŇ Z PŘÍJMŮ
2009 v tis. Kč

2008 v tis. Kč

Zisk před zdaněním

161 558

275 802

Nezdanitelné výnosy

−16 124

−19 668

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy

−88 620

−53 536

3 440

−5 602

−17 332

−4 005

48 912

46 619

91 834

239 610

20 %

21 %

18 367

50 318

871

343

19 238

50 661

Neodečitatelné náklady
Tvorba opravných položek (netto)
Tvorba rezerv (netto)
Ostatní (nedaňové náklady, rozdíl
zůstatkových cen prodaného majetku atd.)
Zdanitelný příjem
Sazba daně z příjmu
Daň
Daň z minulých let, ostatní
Splatná daň
V roce 2009 a 2008 nebyla společnosti doměřena daň z příjmů.
Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):
2009
Položky odložené daně

2008

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

–

−30 237

–

−23 989

OP k pohledávkám

7 727

–

8 483

–

OP k zásobám

7 332

–

6 702

–

665

–

950

–

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku

Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění
Rezervy

4 500

–

7 133

–

Celkem

20 224

−30 237

23 268

−23 989

–

−10 013

–

−721

Netto

Společnost zaúčtovala k 31. 12. 2009 a 2008 odložený daňový závazek ve výši 10 013 tis. Kč a 721 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. 2009 a 2008 (v tis. Kč):
Popis

Výše nájemného v roce 2009

Výše nájemného v roce 2008

306 859

347 226

Stroje, osobní automobily a kancelářská technika

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn. že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí)
k 31. 12. 2009 a 2008 (v tis. Kč):
Součet splátek
nájemného po celou
dobu předpokládaného
pronájmu

Skutečně uhrazené
splátky nájemného
z finančního pronájmu
k 31. 12. 2009

Skutečně uhrazené
splátky nájemného
z finančního pronájmu
k 31. 12. 2008

Stroje

89 834

53 537

Dopravní
prostředky

142 421

Celkem

232 255

Popis

Rozpis částky budoucích plateb
podle faktické doby splatnosti
k 31. 12. 2009
Splatné do
jednoho roku

Splatné po
jednom roce

52 676

18 481

17 816

90 420

84 111

21 237

30 764

143 957

136 787

39 718

48 580

19. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Společnost poskytla v roce 2009 a 2008 záruku společnosti Hyster Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR
(5 293 tis. Kč) za obchodní závazky dceřiné společnosti Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti
nepředpokládá neplnění závazků ze strany společnosti Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft., není tento potenciální závazek k 31. 12. 2009
a 2008 vykázán v rozvaze.
20. VÝNOSY
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):
2009

2008

Domácí

Zahraniční

Domácí

Zahraniční

Prodej strojů a motorů

2 346 147

339 517

2 884 982

282 375

Prodej náhradních dílů

525 845

12 633

540 632

13 661

Pronájem strojů a motorů

485 876

5 353

462 692

4 818

Servis strojů

211 670

6 773

220 308

3 324

Ostatní
Výnosy celkem

11 023

–

12 939

–

3 580 561

364 276

4 115 553

304 178

Výše uvedené výnosy obsahují výnosy z prodeje strojů a motorů vykázané ve výkazu zisku a ztráty v tržbách z prodeje
dlouhodobého majetku.
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Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

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

2009

2008

Celkový počet zaměstnanců

Celkový počet zaměstnanců

392

374

206 920

202 579

63 466

61 753

4 810

3 487

275 196

267 819

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

Z celkového počtu zaměstnanců byl v roce 2009 a 2008 jeden řídící pracovník.

22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
V roce 2009 a 2008 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody. Pracovníci
vedení společnosti mají přidělena firemní vozidla do osobního užívání.
Společnost prodává výrobky a služby spřízněným osobám. V roce 2009 a 2008 dosáhl tento objem prodeje 316 883 tis. Kč
a 217 908 tis. Kč.
Krátkodobé pohledávky u spřízněných osob k 31. 12. dosahovaly (v tis. Kč):
Spřízněná osoba

2009

2008

9

889

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

19 516

118

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.

10 446

–

CZ LOKO, a.s.

37 692

114 825

8 072

8 483

24

–

9 527

–

469

1

85 755

124 316

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

Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft.
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Zeppelin Power Systems Ko & GmbH
Zeppelin Österreich GmbH
Celkem

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. V roce 2009
a 2008 činily nákupy 327 046 tis. Kč a 261 386 tis. Kč.
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K 31. 12. dosáhly krátkodobé závazky vůči těmto společnostem následující výše (v tis. Kč):
Spřízněná osoba

2009

2008

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

10 572

20 983

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

108 793

4 015

5 620

321

101

–

Zeppelin Baumaschinen GmbH
MVS Zeppelin GmbH
ZEPPELIN GmbH
CZ LOKO, a.s.
CZ Logistics s.r.o.
Celkem

132 325

–

7 038

3 464

640

–

265 089

28 783

V souvislosti s efektivním řízením peněžních toků v rámci koncernu ZEPPELIN společnost přijala k 31. 12. 2009 krátkodobě
půjčky od spřízněných osob ZEPPELIN GmbH ve výši 5 000 tis. EUR (132 325 tis. Kč) a Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.,
ve výši 3 900 tis. EUR (103 214 tis. Kč). Obě tyto půjčky jsou vykázány jako krátkodobé závazky v rámci ovládajících
a řízených osob.
Společnost poskytla k 31. 12. 2009 a 2008 záruku za závazky spřízněné osoby Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft. (viz odstavec 19).

23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT
Ostatní finanční náklady a ostatní finanční výnosy zahrnují zejména kurzové rozdíly a přecenění derivátů na reálnou
hodnotu.

24. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA 1)
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní ekvivalenty.

25. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ ODSTAVEC 10)

Sestaveno dne:

19. února 2010

Podpis statutárního orgánu

Osoba odpovědná za

Osoba odpovědná za účetní

účetní jednotky:

účetnictví (jméno, podpis):

závěrku (jméno, podpis):

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Stav v běžném období Stav v minulém období (2008)
Peněžní toky z provozní činnosti

Z.

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

161 558

275 802

A.

1.

Úpravy o nepeněžní operace

49 987

166 500

A.

1.

1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek

157 125

131 247

A.

1.

2. Změna stavu opravných položek

4 500

−2 787

A.

1.

3. Změna stavu rezerv

−17 332

−3 734

A.

1.

4. Kurzové rozdíly

−10 024

44 442

A.

1.

5. (Zisk)/ztráta z prodeje stálých aktiv

−69 308

−28 526

A.

1.

6. Úrokové náklady a výnosy

28 313

40 188

A.

1.

7.

Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu
do HV, přijaté dividendy)

−43 287

−14 330

A

*

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

211 545

442 302

A.

2.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

297 483

−207 535

A.

2.

1. Změna stavu zásob

161 489

−99 365

A.

2.

2. Změna stavu obchodních pohledávek

232 590

47 205

A.

2.

3. Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv

21

−14 159

A.

2.

4. Změna stavu obchodních závazků

−73 645

−72 967

A.

2.

5.

Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných
účtů pasiv

−22 972

−68 249

A

**

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

509 028

234 767

A.

3.

1. Placené úroky

−28 568

−40 867

A.

4.

1. Placené daně

−29 603

−52 438

A.

5.

1. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

450 857

141 462

A ***
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Stav v běžném období Stav v minulém období (2008)
Peněžní toky z investiční činnosti

B.

1.

1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

B.

2.

1. Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.

3.

1. Poskytnuté půjčky a úvěry

B.

4.

1. Přijaté úroky

B.

5.

1. Přijaté dividendy

B ***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

−755 323

−618 218

561 972

449 243

255

679

42 424

16 881

−150 672

−151 415

−201 206

91 655

−95 000

−80 000

Peněžní toky z finanční činnosti

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

C.

1.

C.

2.

1. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky

C.

2.

2. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku

C.

2.

3. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

C ***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

−296 206

11 655

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

3 979

1 702

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na začátku účetního období

8 620

6 918

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na konci účetního období

12 599

8 620

Sestaveno dne:

19. února 2010

Podpis statutárního orgánu:

Ing. Josef Mixa

Osoba odpovědná za

Osoba odpovědná za účetní

účetnictví:

závěrku:

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
Tel.: +420 266 015 258
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Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

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-Kőrös-Spedit Kft., Budapešť (Maďarsko) – podíl 50 %
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, Garching bei München, Německo – půjčování stavebních strojů
• Zeppelin Österreich GmbH, Fischamend, Rakousko – prodej stavebních strojů
• Zeppelin International AG, Zug, Švýcarsko – holdingová společnost pokrývající oblast stavebních strojů v Rusku, na Ukrajině,
v Turkmenistánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Bělorusku a Arménii
• Zeppelin Silo- und Apparatetechnik GmbH, Friedrichshafen, Německo – výrobní společnost s dceřinými společnostmi
v Belgii, Brazílii, Číně, Indii, Itálii, Singapuru, USA a Velké Británii

2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
V roce 2009 měla společnost uzavřenou smlouvu o poskytování služeb s mateřskou společností ZEPPELIN GmbH. Tato
smlouva pokrývá zejména odborné poradenství a podporu v oblasti controllingu, financí, práva, marketingových záležitostí
a pomoc v oblasti dispozice stavebních strojů a další odborné služby, které společnost ZEPPELIN GmbH poskytuje 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 2009 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.
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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 2009 dosáhl tento objem prodeje 316 883 tis. Kč.
Spřízněná osoba

v tis. Kč

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

49 079

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

298

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.

7 312

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

16 877

Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft.

164

Zeppelin Baumaschinen GmbH

4 968

Zeppelin Österreich GmbH

524

CZ LOKO, a.s.

237 661

Celkem

316 883

4. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Krátkodobé pohledávky u spřízněných osob k 31. 12. 2009 dosahovaly:
Spřízněná osoba

v tis. Kč

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

9

Zeppelin Polska Sp. z o.o.

19 516

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

9 527

Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft.

8 072

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.

10 446

Zeppelin Baumaschinen GmbH

24

Zeppelin Österreich GmbH

469

CZ LOKO, a.s.

37 692

Celkem

85 755
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Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

5. NÁKUPY OD PROPOJENÝCH OSOB
Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. V roce
2009 činily nákupy 327 046 tis. Kč.
Spřízněná osoba

v tis. Kč

Zeppelin Baumaschinen GmbH

56 197

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

83 329

ZEPPELIN GmbH

4 762

Zeppelin International AG

2 461

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

39 757

Zeppelin Österreich GmbH

18 642

CZ LOKO, a.s.

114 683

CZ Logistics s.r.o.

3 004

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.

1 303

Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft.

2 908

Celkem

327 046

6. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2009 dosáhly krátkodobé závazky vůči těmto společnostem následující výše:
Spřízněná osoba

v tis. Kč

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

10 572

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

108 793

Zeppelin Baumaschinen GmbH
MVS Zeppelin GmbH
ZEPPELIN GmbH
CZ LOKO, a.s.
CZ Logistics s.r.o.
Celkem

5 620
101
132 325
7 038
640
265 089

V souvislosti s efektivním řízením peněžních toků v rámci koncernu ZEPPELIN společnost přijala k 31. 12. 2009 krátkodobé
půjčky od spřízněných osob ZEPPELIN GmbH ve výši 5 000 tis. EUR (132 325 tis. Kč) a Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.,
ve výši 3 900 tis. EUR (103 214 tis. Kč). Obě tyto půjčky jsou vykázány jako krátkodobé závazky v rámci ovládajících
a řízených osob.

86

zpráva o vztazích s propojenými osobami k 31. prosinci 2009

7. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Společnost poskytla záruku společnosti Hyster Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR (5 293 tis. Kč) za
obchodní závazky dceřiné společnosti Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti nepředpokládá
neplnění závazků ze strany společnosti Zeppelin-Kőrös-Spedit Kft., nejsou tyto potenciální závazky k 31. 12. 2009 vykázány
v rozvaze.
V průběhu roku 2009 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 2009 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 kroků prováděných ovládanou osobou ve vztahu
k osobě ovládající jako vlastníku ovládané osoby.
V průběhu roku 2009 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 19. února 2010
Statutární orgán společnosti:

Ing. Josef Mixa,
jednatel a generální ředitel

2009

výroční zpráva

87

Kontakty

Liberec

Most
Sokolov

Praha-sever
Praha-západ

Praha-východ

Hradec Králové
Olomouc

Plzeň
České Budějovice

Ostrava
Brno

Zlín

