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2010

2009

2008

2 588

2 686

3 167

Náhradní díly a servis

754

757

778

Pronájem a ostatní

579

502

481

3 921

3 945

4 426

Provozní výsledek hospodaření

121

128

308

Výsledek hospodaření před zdaněním

143

162

276

3,65 %

4,11 %

6,24 %

393

392

374

Aktiva celkem

2 855

2 675

2 944

Vlastní kapitál

1 519

1 500

1 463

Podíl vlastního kapitálu

53,20 %

56,07 %

49,69 %

Počet prodaných stavebních strojů, zařízení a motorů

1 863 ks

1 546 ks

2 291 ks

Prodej strojů

Obrat celkem

2010
Rentabilita obratu (ROS)
Průměrný počet zaměstnanců

Vedení společnosti
Lipová 72, 251 70 Modletice
Tel.: +420 266 015 111
Fax: +420 266 015 360
E–mail: info@p–z.cz
www.p–z.cz
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Pobočky

Pobočky

Zeppelin koncern
POLSKO

RUSKO
3|1|1

UKRAJINA
1|1|1

BĚLORUSKO
1|1

TURECKO

1

NĚMECKO
40|15|102|1|6|2

VELKÁ BRITÁNIE
1

KOREA
1
BELGIE
1

ČÍNA
1

FRANCIE

1
UZBEKISTÁN

USA
2

1|1

ŠVÝCARSKO

1

TÁDŽIKISTÁN
1|1

ITÁLIE
1
RAKOUSKO
5 | 5 |1

TURKMENISTÁN
1|1

MAĎARSKO
1

SAÚDSKÁ ARÁBIE
2

ČESKÁ REPUBLIKA
9|1

ARMÉNIE
1|2

INDIE
1

SLOVENSKO
5 | 5 |1

SINGAPUR
1

BRAZÍLIE
1

Stavební stroje
Manipulační technika
Půjčovna
Stavební a zemědělské stroje
Místa výroby a strojírenské kanceláře investiční výstavby
Energetické systémy

PRAHA–VÝCHOD
Lipová 72
251 70 Modletice
Tel.: 266 015 111
Fax: 266 015 360

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

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

PRAHA–ZÁPAD
Chrášťany 140
252 19 Chrášťany
Tel.: 257 216 080
Fax: 257 216 090

MOST
Čepirožská 40
434 01 Most–Velebudice
Tel.: 476 769 711
Fax: 476 704 421

OSTRAVA
Betonářská 880/16
712 00 Ostrava–Muglinov
Tel.: 596 220 500
Fax: 596 220 511

PRAHA–SEVER
Kostelecká 915
196 00 Praha 9–Čakovice
Tel.: 283 930 397
Fax: 283 930 397

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

Jihlava
Znojemská 2380/82
(areál STK Jihlava)
586 01 Jihlava
Tel.: 567 213 193
Fax: 567 213 193

HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 1869/45a
500 06 Hradec Králové
Tel.: 495 407 152
Fax: 495 407 153

PLZEŇ
Chrástecká 5
301 52 Plzeň
Tel.: 377 470 320
Fax: 377 470 321

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

OLOMOUC
Sladkovského 2
772 00 Olomouc
Tel.: 585 153 011
Fax: 585 153 020

Brzy otevřeme nové pobočky v Ústí nad Labem, Pardubicích a Táboře.

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

orgány společnosti
Josef Mixa
jednatel společnosti a generální ředitel
General Manager

Daniel Sys
obchodní ředitel
Commercial Director

základní údaje o společnosti
obchodní jméno
sídlo
právní forma
IČO
DIČ
		
auditor

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.
Ernst & Young Audit, s.r.o.

Miroslav Matuszek
ředitel provozu
Operations Director

Zdeněk Řešátko
ředitel energetických systémů a vnitřní správy
Power System & Internal Affairs Director

Pavel Boš
finanční ředitel
Financial Director
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Zpráva vedení společnosti

jako rok 2009 byl pro mnoho firem zlomový
a ekonomická recese postihla především stavební trh. Přesto si ale naše společnost dokázala udržet pozici leadera v prodeji stavebních
strojů Caterpillar na českém trhu, a dokonce se
nám podařilo navýšit tržní podíl v oblasti prodeje
strojů Caterpillar do velkého stavebnictví. Struktura požadavků stavebního trhu se změnila, což
ovlivnilo také chování jednotlivých zákazníků. To
se například projevilo v prodeji certifikovaných
použitých strojů Caterpillar, po kterých v loňském roce vzrostla poptávka.

zpráva vedení společnosti
Vážení obchodní partneři, milí zákazníci,

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

předem bych vám chtěl poděkovat za dosavadní spolupráci
a partnerství, kterého si velmi vážíme. Uvědomujeme si, že kvalitní
služby a produkty nám pomáhají i v současné nelehké době uspět
a garantovat vám, našim zákazníkům, stoprocentní kvalitu takovým
způsobem, abyste mohli generovat své zisky a být úspěšní.
Celosvětová hospodářská recese změnila obchodní strategie a řízení mnoha firem. Mění se požadavky a nároky zákazníků
a uspět mohou jen ti, kteří se dokáží současným trendům přizpůsobit a disponují silným zázemím. Priority a požadavky zákazníků
se v loňském roce měnily a nám se potvrdilo, že správné rozložení portfolia produktů a stálý rozvoj našich služeb nám pomáhá
uspět a být stále stabilním a silným partnerem. Rok 2010 stejně

Zákazníci se také více zajímali o zapůjčení
strojů z našich půjčoven, aby nemuseli investovat do nákupu strojů a zařízení. Díky zvýšenému zájmu o půjčovny jsme rozšířili jejich
nabídku a snažili jsme se vyhovět vašim přáním. V letošním roce plánujeme otevřít další
nové půjčovny, a to v Ústí nad Labem, Táboře
a Pardubicích.

a půjčoven. Nyní můžete služeb Phoenix-Zeppelin
využít již na čtrnácti místech po celé České republice a na pěti místech na Slovensku. Největší novinkou v roce 2010 bylo přestěhování naší pobočky
z Havířova do zcela nové budovy s velkým servisním zázemím v Ostravě-Muglinově a otevření
nové půjčovny Phoenix-Zeppelin v Jihlavě.
Novým produktem, který Phoenix-Zeppelin
od loňského roku nabízí, jsou průmyslové systémy, mezi které patří především průmyslová
sila a technologie pneumatické dopravy sypkých hmot. Již po roce fungování tohoto nového
oddělení se nám podařilo úspěšně uzavřít zajímavé obchody a já pevně věřím, že tento nový
produkt bude za pár let tvořit další opěrný pilíř
společnosti Phoenix-Zeppelin.

Naopak v prodeji manipulační techniky jsme
se stále museli vyrovnávat s poklesem až o cca
80 %. Výsledky z konce roku 2010 ale naznačují, že pomalu dochází k mírnému růstu.

Naším cílem je kvalitní poskytování servisních služeb po celé republice a spokojenost
všech zákazníků od malých firem až po velké
společnosti. Každého zákazníka si velmi vážíme
a jsme za něj vděční. Rádi vidíme, že se k nám
naši zákazníci vrací. Proto pevně věřím, že nové
zázemí a pobočky oceníte a Phoenix-Zeppelin
bude vaším partnerem v úspěšném podnikání.

I přes tyto negativní vlivy, které ještě poznamenaly loňský rok, jsme dokázali přijít s novými
produkty a také rozšířit naše zázemí poboček

Děkujeme za vaši přízeň v loňském roce
a doufáme, že se budeme setkávat i v roce
2011. Slibujeme, že vaši důvěru nezklameme!

Ing. Josef Mixa
jednatel a generální ředitel společnosti
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
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Organizační schéma společnosti Phoenix-Zeppelin platné k 1. 2. 2011

Organizační schéma společnosti
Phoenix-Zeppelin platné k 1. 2. 2011
Josef Mixa

ředitel společnosti
General Manager

Pavlína Starostová

CZ LOKO, a.s.
Josef Bárta

sekretářka ředitele

Assistant to the General Manager

generální ředitel společnosti

Milan Štrbavý

Managing Director

řed. PZ Slovensko

Managing Director, Slovakia

Petr Pomahač
inženýr – specialista prům. systémů
Industrial Systems Specialist

Pavel Boš

Daniel Sys

Miroslav Matuszek

finanční ředitel

obchodní ředitel

ředitel provozu

Finance Director

Commercial Director

Zdeněk Řešátko

ředitel energet. systémů
a interních procesů

Operations Director

Power Systems and Internal Affairs Director

Dana Merglová

Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Zbigniew Stanikowski

ved. správy poj. str.

Machinery Insurance Manager

vedoucí servisu

Managing Director, Poland

Tomasz Mraczek

Managing Director, Poland

ved. ekonom. odd.
Accounting Mgr.

Iwona Zeman
finanční kontrolor

Drahoslav Jankola
Managing Director
Ukraine

správa pohledávek

Jan David

vedoucí prodeje ND

Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.

Antal Nádas

Managing Director
Hungary

Praha
Most
Sokolov
Brno
Olomouc
Ostrava

pobočky:

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

Spare Parts Sales Manager

ředitel produktu Hyster
Sales Manager, Hyster

Michaela Hanzlíková

vedoucí marketingu
a komunikace

Marketing and Communication Manager

Jan Blecha

ředitel půjčoven
CRS Manager

František Nový

vedoucí prodeje ES

Power Systems Sales Manager

Zdeněk Kysela

personální ředitel
HR Manager

půjčovny:

Michal Beneš
Jiří Mlynář

vedoucí servisu MT

Zeppelin-Körös-Spedit Kft.

Claims and Debts Manager

Milan Nový
Sales Manager, Caterpillar

Financial Controller

Iva Benešová

Maintenance Services Manager

ředitel produktu CAT

Dana Křížová

Martin Jelínek

LT Maintenance Service Manager

Praha-východ
Praha-západ
Praha-sever
Liberec
Č. Budějovice
Hr. Králové
Most
Sokolov
Plzeň
Brno
Zlín
Olomouc
Ostrava
Jihlava

I. Pelikán
J. Hon
P. Zeman
J. Řepka
M. Koryčan
B. Kmoníček
L. Cáderová
M. Andrš
V. Vavřík
T. Hanuš
P. Chlachula
T. Košíček
R. Kvasník
D. Kamaryt

Jiří Tuhý

vedoucí hospodářské
správy
Facility Services Manager

Radek Losman

vedoucí informatiky
IT Manager
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O společnosti

V roce 2010 Phoenix-Zeppelin rozšiřuje svou
produktovou řadu o průmyslové systémy, mezi
které patří především průmyslová sila a technologie pneumatické dopravy sypkých hmot,
a stává se tak zástupcem divize Zeppelin Silos
& Systems GmbH, která je součástí koncernu
Zeppelin GmbH v České republice.
Mezi významné aktivity Phoenix-Zeppelin patří
také výroba, modernizace a opravy diesel-elektrických lokomotiv společnosti CZ LOKO, a.s. Tato
spolupráce začala již v roce 2004, kdy Phoenix-Zeppelin strategicky vstupuje do této společnosti
a díky zkušenostem z oblasti energetických systémů a motorů značky Caterpillar zvyšuje knowhow, stabilitu a sílu společnosti CZ LOKO.

NOVINKY 2010
Novým produktem
Phoenix-Zeppelin
se staly průmyslové
systémy, mezi něž patří
především průmyslová
sila a technologie
pneumatické dopravy
sypkých hmot.

O společnosti
Phoenix-Zeppelin: dáváme světu tvar
Společnost Phoenix-Zeppelin, výhradní prodejce stavebních strojů
a motorů značky Caterpillar, manipulační techniky Hyster a zemědělských strojů značky Challenger, má na českém a slovenském trhu již
více než čtyřicetiletou historii. Portfolio produktů, které nabízí svým
zákazníkům, je opravdu bohaté – od stavebních strojů a zařízení pro
stavbu přes manipulační a zemědělskou techniku až po třídicí a drticí
stroje. Komplexní servisní zázemí a propracovaná síť poboček v České
republice i na Slovensku řadí společnost mezi špičky ve svém oboru.

Široké portfolio služeb a produktů, tj. prodej nových a použitých strojů a zařízení včetně
jejich pronájmu, zajištění komplexních servisních
a poprodejních služeb, a silné zázemí patří mezi
hlavní benefity a konkurenční výhody společnosti
Phoenix-Zeppelin, neboť prodejem stroje či zařízení vztah se zákazníkem nekončí, ba naopak.
Následná komplexní péče o stroj a poprodejní
služby se stávají po nákupu nejdůležitějším požadavkem všech zákazníků. Díky rozsáhlé síti poboček (patnáct v ČR a pět v SR) dokáže Phoenix-Zeppelin nabídnout kvalitní poprodejní služby
a rychlé dodávky náhradních dílů, a uspokojit tak
potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků.

Současné trendy
I přes výrazný negativní vliv hospodářské
recese na stavební trh si společnost Phoenix-Zeppelin v letošním roce udržela první místo
v prodeji stavebních strojů na českém trhu.
Dopady ekonomické recese ovlivnily především prodej nových strojů Caterpillar pro malé
a střední stavebnictví. Zákazníci v tomto segmentu více využívali prodeje použitých strojů
nebo služeb pronájmu strojů od půjčoven
Phoenix-Zeppelin. Díky těmto vlivům zaznamenal prodej použitých strojů v roce 2010 zvýšený
nárůst, a to především prodej použitých strojů
se zárukami, které Phoenix-Zeppelin nabízí.
V celkovém čísle došlo k nárůstu prodeje použitých strojů v poměru s rokem 2009 o 7 %.
Divize energetické systémy pokračovala v roce 2010 v orientaci na velké projekty
v energetice. Tento trend, zahájený koncem
roku 2009 podpisem kontraktu na dodávku
dvou kompresorových soustrojí pro MND,
pokračoval v roce 2010 vstupem energocenter NZ2® na polský trh a především přípravou
nového produktu pro rok 2011 – energetického
zdroje BOOMEL® . Tento zdroj, generující současně elektrickou i tepelnou energii při použití
různých druhů paliv, se brzy stane „vlajkovou
lodí“ divize energetické systémy.

r. v.: 1939
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O společnosti

O společnosti

Také půjčovny Phoenix-Zeppelin pod značkou The Cat Rental Store dosáhly v loňském
roce rekordních tržeb a obratů. Potvrdily se
tak prognózy z roku 2009, které předpovídaly
změnu v chování zákazníků ve stavebním sektoru. Zákazníci začali více zvažovat investice
do nákupu stavebních strojů a zařízení a využívali především možnosti zapůjčit si stroj na
konkrétní projekty. Alternativa zapůjčení stroje
se stala velmi populární možností nejen pro
středně velké společnosti, ale také pro velké
stavební firmy. Mírné zlepšení zaznamenal i trh
s prodejem manipulační techniky, který v roce
2009 zasáhla celosvětová hospodářská krize
nejvíce. Poslední čísla již ale ukazují, že rok 2011
by mohl přinést pozitivní změny a opětovný
nárůst prodeje.
V roce 2009 si společnost Phoenix-Zeppelin
připomněla 40. výročí spolupráce s americkou společností Caterpillar, která patří mezi
lídry v prodeji stavebních strojů nejen na evropském, ale i světovém trhu. A v roce 2011 oslaví
společnost Phoenix-Zeppelin dvacetileté partnerství se svou mateřskou společností, koncernem Zeppelin GmbH. Díky těmto dlouholetým
partnerstvím a součinnosti s diverzifikovaným
portfoliem produktů a služeb garantuje společ-

nost Phoenix-Zeppelin svým zákazníkům sílu
a stabilitu na českém a slovenském trhu.
Historie společnosti Phoenix-Zeppelin
Historie společnosti Phoenix-Zeppelin se
datuje již od roku 1969, kdy vznikla akciová společnost Phoenix Praha, která reprezentovala
zájmy firmy Caterpillar na území bývalého Československa. Toto partnerství trvá až do roku
1989, kdy společnost Phoenix Praha hledá strategického partnera pro rozvoj svých dalších aktivit. O dva roky později, v roce 1991, se Phoenix
Praha spojuje s německým zástupcem firmy
Caterpillar, společností Zeppelin Metallwerke
GmbH, a vzniká společnost Phoenix-Zeppelin.
Silné zázemí mateřské společnosti, tj. dnešního koncernu Zeppelin GmbH, umožňuje společnosti Phoenix-Zeppelin další rozvoj a rozšíření nabídky služeb od prodeje nových strojů
až po silné zázemí servisních služeb po celé
České republice a na Slovensku. V dnešní době
patří koncern Zeppelin mezi největší světové
prodejce stavebních strojů Caterpillar a během
desetiletí se propracoval k excelentní pověsti
po celém světě nejen díky svým kvalitním
produktům a službám, ale také díky bohaté
nadační činnosti, podpoře vzdělání a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Phoenix-Zeppelin se chová odpovědně
V roce 2010 představila společnost Phoenix-Zeppelin Kodex chování pro etiku obchodu
a compliance, který definuje základní principy pro chování všech zaměstnanců koncernu Zeppelin ve vztahu k partnerům a veřejnosti. Tento kodex obsahuje deset základních
kapitol, které vysvětlují etiku obchodu a zavazují všechny zaměstnance koncernu ke správnému a odpovědnému jednání.

11

Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

12

Stavební stroje a další zařízení Caterpillar

Společnost Caterpillar má po celém světě
178 zastoupení, a to nejen v Americe, ale
i Evropě a Asii, a v současnosti je největším
světovým výrobcem těžebního a stavebního
zařízení, dieselových a benzinových motorů,
ale také průmyslových turbín. Základní hodnoty, jako je kvalita, inovace, důslednost, péče
o zákazníka a perfektní servisní zázemí, provázejí společnost Caterpillar od dob jejího vzniku.
Velkou měrou k tomu již na počátku dvacátého
století přispěli zakladatelé společnosti Benjamin Holt a Daniel Best.

NOVINKY 2010
Rozšíření produktové řady
pásových minirýpadel
značky Caterpillar
v segmentu 0,8-3 tuny.

stavební stroje
a další zařízení
caterpillar
Již více než čtyřicet let je výhradním zástupcem a prodejcem
stavebních strojů značky Caterpillar v České republice a na Slovensku společnost Phoenix-Zeppelin. Produkty a výrobky značky
Caterpillar tvoří hlavní část portfolia prodeje naší společnosti.

Stroje značky Caterpillar jsou známé především svou výkonností, spolehlivostí, dokonalou ergonomií, a provozní bezpečností. Díky
neustálému technologickému vývoji zvládnou pracovat v nelehkých podmínkách a těžkých provozech, jako jsou například v lomech.
Výkonnost a efektivita jejich nasazení patří
mezi oblasti, které společnost Caterpillar stále
zlepšuje a vyvíjí.
V roce 2010 přichází společnost Caterpillar na trh s mnoha technologickými novinkami,
včetně hybridních motorů a dalších technologií
budoucnosti. Velká část nových strojů pro malé
i velké stavebnictví byla představena na Mezinárodním stavebním veletrhu Bauma v Mnichově, který navštívilo téměř 415 000 návštěvníků z celého světa. Žhavou novinkou, která

v loňském roce vyvolala velkou pozornost, se
stal například nový dozer D7E s dieselelektrickým pohonem. K vidění v plném nasazení je
tento stroj také v České republice, kde ho jako
první zakoupila společnost Integra stavby a.s.
Loňský rok byl pro společnost Caterpillar také ve znamení oslavy 25. výročí zahájení
výroby rýpadlo-nakladačů. Stříbrná série BHL
byla určena k distribuci do celého světa, včetně
České republiky, kde se prodaly tři kusy těchto
unikátních strojů. Koncem roku 2010 byla také
představena nová série B3 smykem řízených
nakladačů s vyšší provozní spolehlivostí, komfortem a bezpečností. Nové smykem řízené
nakladače série B3, kolové, s typovými označeními 216B3, 226B3, 236B3, 242B3, a pásové
s typovými označeními 247B3 a 257B3 vynikají vylepšenou konstrukcí, silnějším motorem, výkonnější hydraulickou soustavou, vyšší
spolehlivostí a výkonem. Novinkou v této sérii
je také nový smykem řízený pásový nakladač
259B3. Další zajímavostí bylo představení nové
série D pásových minirýpadel s označením
303.5D CR, 304D CR, 305D CR a 305.5D CR,
která navazuje na sérii C. Tyto všestranné stroje
s kompaktním poloměrem otáčení jsou vybaveny novou hydraulickou soustavou, novými
typy motorů, vylepšenými rychloupínacími zařízeními pro výměnu pracovních nástrojů a širšími podvozky pro lepší stabilitu.
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Stavební stroje a další zařízení Caterpillar

V polovině roku 2010 uzavřela společnost
Caterpillar strategickou dohodu o spolupráci
s firmou Wacker Neuson na výrobu, vývoj, distribuci a údržbu minirýpadel značky Caterpillar. Zákazníci se tak koncem roku 2011 mohou
těšit na nové modely a typy minirýpadel. Nová
výrobní řada bude zahrnovat až sedm typů
o hmotnosti 0,8 až 3 tuny.
Koncem roku 2010 ukončila společnost
Caterpillar akvizici společnosti Bucyrus, která
patří mezi americké výrobce důlní technologie.
Akvizice vychází ze strategického záměru společnosti Caterpillar rozšířit svou pozici v oblasti
těžařského průmyslu. Významnou motivací
pro akvizici společnosti Bucyrus byl i potenciál budoucích zisků. Podle předpokladu společnosti Caterpillar bude proces schválení uzavřen
v první polovině roku 2011.
V průběhu celého roku 2010 představovala společnost Phoenix-Zeppelin nové
stroje na akcích určených pro zákazníky. Ať
už to byla Caterpillar RoadShow, která se
stejně jako v předchozích letech stala doménou strojů vhodných pro malé a střední stavebnictví, či lokální výstavy a veletrhy nebo
prodejní akce spojené s miniprůzkumem prodeje nových strojů.
Trh prodeje strojů do malého a středního
stavebnictví, tj. prodej strojů ve velikosti od
1,5 do 20 tun, poklesl v roce 2010 ve srovnání

Stavební stroje a další zařízení Caterpillar

s rokem 2009 o 10 %. I přes negativní faktory, které ovlivňovaly rozhodování zákazníků
o pořízení nových strojů, dokázala společnost
Phoenix-Zeppelin navýšit tržní podíl v tomto
segmentu o 3 %.
Hlavní doménou značky Caterpillar však
stále zůstávají robustní stroje ve velikosti od 20
do 110 tun.
I přes stále nepříliš příznivou situaci na stavebním trhu, vyvolanou celosvětovou ekonomickou recesí, se podařilo navýšit tržní podíl
v prodeji strojů do velkého stavebnictví, a to
především v segmentu pásových rýpadel.
V roce 2010 mezi významné zakázky, které
také přispěly ke zlepšení podílu na trhu velkých strojů, patří předání největšího kolového nakladače Cat 990H společnosti Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, dvou pevných damprů Cat 772 a 773F
společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., a již
zmíněná předávka prvního dozeru D7E s dieselelektrickým pohonem.
Nové trendy v chování zákazníků naopak pozitivně ovlivnily prodej použitých certifikovaných
strojů Caterpillar, které Phoenix-Zeppelin nabízí
již od roku 2005. Stroje v programu Cat Certified Used a Long Life Guarantee se stávají stále
oblíbenější alternativou k prodeji nových strojů.
Každý stroj, který je zákazníkům v rámci tohoto
programu nabízen, prošel důkladnou prohlídkou.

Dle stáří stroje, počtu najetých motohodin
a celkové kondice je stroj opatřen buď certifikátem CCU (Cat Certified Used), nebo certifikátem LLG (Long Life Guarantee) s odpovídající zárukou. Prodej strojů se zárukami
tvořil v loňském roce až 60 % z celkového
prodeje strojů Caterpillar společností Phoenix-Zeppelin. V porovnání s rokem 2009 zaznamenal prodej použitých strojů nárůst v celkovém součtu o 10 %. Nejprodávanější skupinou
strojů byly kompaktní stroje určené pro malé
a střední stavebnictví. Potvrdil se tak předpoklad, že nabídka certifikovaných použitých strojů

se zárukou je vhodnou alternativou nejen pro
menší společnosti, ale že je to také výhodná
možnost, jak získat kvalitní stroj za nižší cenu
včetně veškerých služeb a servisu, které společnost Phoenix-Zeppelin garantuje.
Pozici společnosti Caterpillar jako lídra na
trhu v prodeji stavebních strojů jistě podpořily
také kvalitní servisní a poprodejní služby, individuální přístup k zákazníkovi a zajímavé podpůrné programy v oblasti financování společností Caterpillar Financial Services ČR.

další produkty a služby
Portfolio produktů a služeb společnosti
Phoenix-Zeppelin je velmi pestré. Širokou
nabídku strojů Caterpillar doplňuje prodej drticí
techniky MFL či příslušenství ke stavebním
strojům, jako jsou například hydraulická kladiva,
nůžky, lopaty, frézy nebo radlice. Malou mecha-

nizaci v nabídce zastupuje především hutnicí
technika Weber MT, kompresory Atmos a rozbrušovací technika Husqvarna. Velkým úspěchem v segmentu prodeje drticích zařízení byl
prodej čelisťového drtiče značky MFL, který
zakoupila společnost KVD plus, s.r.o.
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Půjčovna – The Cat Rental Store

Svou vedoucí pozici na trhu si síť půjčoven The Cat
Rental Store drží díky kvalitní péči o zákazníky a komplexnímu sortimentu doplňkových služeb. Kromě
zapůjčení strojů a zařízení může každý zákazník využít
také poradenství při plánování zakázek, případně profesionální posádku, která bude zapůjčený stroj obsluhovat. Aktuální nabídku půjčovny strojů mohou zákazníci sledovat na internetových stránkách www.p-z.cz,
kde jsou uvedeny také platné ceny za zapůjčení dostupných strojů. Mezi další rozhodující faktory úspěchu půjčoven The Cat Rental Store patří především moderní
spolehlivé stroje, jejich okamžitá dostupnost a vstřícnost personálu vůči zákazníkům. The Cat Rental Store
navíc nepřetržitě a důsledně rozšiřuje svoji nabídku.
V uplynulém roce investoval Phoenix-Zeppelin
zhruba 320 milionů Kč do pořízení 464 kusů nových
strojů a nářadí pro potřeby půjčoven.

NOVINKY 2010
Půjčovny Phoenix-Zeppelin
již na čtrnácti místech
v České republice!

půjčovna
the cat rental
store
Phoenix-Zeppelin se nezabývá pouze prodejem stavební techniky,
ale také jejím pronájmem. Od roku 1998 je Phoenix-Zeppelin součástí
sítě půjčoven The Cat Rental Store, jejíž páteř tvoří více než 1 700 půjčoven stavebních strojů a zařízení po celém světě. Na českém trhu fungují půjčovny The Cat Rental Store přes dvanáct let a nabízejí zákazníkům možnost pronájmu strojů z oblasti stavebnictví, průmyslu, péče
o krajinu a zeleň a zemědělské techniky. Za tuto relativně krátkou dobu
se stačila síť rozrůst do čtrnácti půjčoven v ČR, a obsadit tak vedoucí
pozici i z hlediska dostupnosti.

Síť půjčoven The Cat Rental Store zaujímá
svou velikostí první místo na trhu půjčoven v České
republice a druhé místo na Slovensku. V nabídce
půjčoven je přes 1 500 strojů a zařízení a dále také
přes 42 000 strojů a zařízení od sesterské společnosti MVS Zeppelin, největší německé půjčovny,
která je součástí koncernu Zeppelin GmbH. V loňském roce dosáhly půjčovny The Cat Rental Store
v České republice obratu z pronájmů ve výši 260
mil. Kč. Právě trh půjčoven zaznamenal v loňském roce zvýšený trend. Celosvětová ekonomická
recese ovlivnila chování zákazníků a změnila také
jejich požadavky. Krátkodobé půjčení stroje či zařízení se stalo vhodnou alternativou k nákupu strojů.
Jednotlivé půjčovny The Cat Rental Store
naleznete téměř v každém kraji České republiky
od Mostecka až po Zlínsko. V květnu uplynulého
roku se jejich síť rozrostla o půjčovnu v Jihlavě
a půjčovna z Havířova se přestěhovala do nové
pobočky v Ostravě.

V uplynulém roce rozšířily půjčovny The Cat
Rental Store nabídku strojů především v oblasti
malých kompaktních rýpadel a nakladačů značky
Caterpillar, dále o mininakladače Boxer a také o nejrůznější typy příslušenství pro tyto kompaktní stroje.
V oblasti pracovních plošin došlo k významnému
rozšíření sortimentu vysokozdvižných pracovních
plošin Genie a JLG, hliníkových věží EuroTowers,
dále osvětlovacích věží TowerLight, štěpkovačů
GreenMech, damprů Terex, minidamprů a motorových koleček Gladiator a malých drtiček RedRhino.
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 336D a samozřejmě klasická velká rýpadla
kategorií CAT 324D, 325D, 329D, 330D a 345C. Ke
všem strojům poskytuje půjčovna i obsluhu strojů
nebo odborné zaškolení vlastních posádek strojů.
A co čeká síť půjčoven The Cat Rental Store
a její zákazníky v roce 2011? Dojde k dalšímu zkvalitňování a rozšiřování služeb například zvyšováním počtu posádek či prostřednictvím nejrůznějších
akcí, na kterých se zákazníci budou moci seznámit
s novými stroji a technologiemi, které lze od půjčovny získat. Mezi nejvýznamnější novinky bude
zcela určitě patřit další rozšíření nabídky v pronájmu
pracovních plošin a také rozšíření sítě The Cat Rental Store o dvě až tři nové půjčovny. V nejbližší době
se připravuje otevření nové půjčovny v Ústí nad
Labem. Půjčovny The Cat Rental Store se zúčastní
také Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2011
v Brně a představí svoji novou marketingovou
kampaň, která by měla posílit povědomí o značce
Phoenix-Zeppelin The Cat Rental Store, přesvědčit
potenciální zákazníky o výhodách pronájmů a představit nový katalog a ceník půjčovny pro rok 2011.
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Manipulační technika

I přes výše uvedená fakta se domníváme, že
došlo k pročištění situace na trhu a ekonomická
recese jednoznačně ukázala, které společnosti
mohou být zákazníkům skutečně dlouhodobým
a stabilním partnerem. Phoenix-Zeppelin mezi tyto
společnosti rozhodně patří.

NOVINKY 2010
Trh s manipulační
technikou měl v roce
2010 rostoucí trend.
V porovnání s rokem
2009 až o 40 %.

manipulační
technika
Rok 2010 byl pro prodej manipulační techniky (dále jen MT) opět velmi
náročný, i když s vidinou lepších časů a růstu trhu s MT cca o 40 %.
Nicméně přehnaný optimismus není ještě na místě, neboť i tento
pozvolný růst trhu znamená pouze 60 % velikosti trhu z roku 2008.
Nové tržní trendy přinesly změny v požadavcích zákazníků. Zvýšila se
poptávka po krátkodobých pronájmech MT a také po prodeji použité MT,
kterou svým zákazníkům nabízí i Phoenix-Zeppelin.

Na úspěchu v loňském roce se nejvyšší měrou
podílely zakázky od společností Plzeňský Prazdroj,
a. s., SDP Logistics s.r.o., Cukrovary a lihovary TTD,
a.s., Bucyrus Czech Republic, a.s., Raben Logistics
Czech a.s., Ptáček-velkoobchod, a.s., ČGS a.s.
a A. Pöttinger, spol. s r.o. Celkově se podařilo umístit na trh více než 400 kusů MT, a to zejména díky
rovnoměrnému rozložení prodejních kapacit ve
všech oblastech trhu napříč regiony. V porovnání
s rokem 2009 to znamená nárůst prodeje o více než
60 %. Tímto úspěchem si oddělení MT opět zajistilo zhruba 10% podíl na trhu. Úspěšně se také rozvíjejí aktivity v oblasti použité MT. V segmentu krátkodobých pronájmů MT jsme v roce 2010 zaznamenali největší nárůst poptávky.
V uplynulém roce přišla společnost Phoenix-Zeppelin s řadou novinek. Představili jsme další evoluci
elektrických vozíků XN s protizávažím, které mají
nosnost od 1,5 do 3,5 tuny. Další novinkou bylo rozšíření výrobního programu MAST Explorer o produktovou řadu DSI (industriální použití) a v produktové
řadě DA pro těžké terénní aplikace byly představeny
nové typy vozíků s nosností od 7 do 10 tun.
Phoenix-Zeppelin nabízí MT Hyster také prostřednictvím svých dceřiných společností v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině.
S těžkou hospodářskou situací se potýkaly také
dceřiné společnosti v Polsku. Díky silnému zázemí

mateřské společnosti Zeppelin GmbH a Phoenix-Zeppelin se navzdory nepříliš příznivé ekonomické
situaci podařilo dosáhnout dobrých výsledků. Za
zmínku stojí největší loňské úspěchy polské dceřiné
společnosti, kterými byly dodávky strojů pro společnosti CEVA, Rettig Heating, Mittal a pro místní
diskontní řetězec Netto.
Slovenská dceřiná společnost Phoenix Zeppelin,
spol. s r.o., dokázala v roce 2010 naplnit náročný plán
objemu prodeje a učinila tak s vysokou ziskovostí.
Také slovenský trh zaznamenal v oblasti prodané MT
vysoký růst. Největšími zakázkami pro slovenský trh
byly dodávky strojů pro společnosti Raciostill, Nestlé
a St. Nicolaus.
Maďarská dceřiná společnost Zeppelin-Körös-Spedit se sídlem v Budapešti dokázala pokrýt v loňském roce mimořádnou zakázku na dodávku a servis
do společností DHL a Nestlé a navázala tak na úspěšnou obchodní spolupráci s těmito společnostmi.
Postupně se tak stává silným hráčem na maďarském trhu. Největšími zakázkami v Maďarsku v loňském roce byly dodávky MT pro společnosti Cargill
a GE Hungary. 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.
Rok 2010 ukázal, že se opět blýská, alespoň na
trhu MT, na lepší časy. I nadále budeme pracovat
na tom, abychom našim zákazníkům poskytovali
stále se zvyšující standard v oblasti prodeje, pronájmu, poradenství, servisu a v dalších službách.
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Energetické systémy

kritické infrastruktury elektrickou energií se
společnost Phoenix-Zeppelin aktivně podílela
na přípravě řady dokumentů pro jednání ve
výborech Poslanecké sněmovny i v samotném
jejím plénu.

ENERGETICKÉ
SYSTÉMY
Vývoj trhu divize energetických systémů v roce 2010 potvrdil naše předpoklady, že i při globálním ekonomickém útlumu si
žádný stát nemůže dovolit omezovat energetiku a dopravu. Česká
republika není v tomto směru výjimkou. Naopak, po všech volebních i nevolebních kotrmelcích byla koncem roku 2010 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky přijata dlouho očekávaná novela zákona 240/2000 o krizovém řízení, ve které je
poprvé v historii ČR použit termín „kritická infrastruktura“. Díky
úzké spolupráci s odborníky z Hasičského záchranného sboru ČR
a dvacetileté zkušenosti se zabezpečeným napájením objektů

V průběhu roku 2010 byla instalována řada
motorů, záložních zdrojů, energocenter i kompletních technologií. Všichni naši zákazníci
dostali své stroje včas. Tak jako již řadu let, ani
tentokrát se nestalo, abychom nedodrželi termín proto, že nebyl včas dodán stroj. To vše se
daří především díky úzké a dlouhodobé spolupráci s ostatními dealery CAT v Evropě (resp.
v regionu EMEA), kdy jeden druhému dokáže
operativně pomoci. Není náhodou, že společnost Caterpillar obdržela v roce 2010 prestižní
cenu agentury Frost&Sullivan pro nejlepšího
dodavatele dieselgenerátorů v Evropě s tržním
podílem téměř 25 %.
Vše nasvědčuje tomu, že počátkem roku
2011 dosáhne počet instalovaných jednotek
Phoenix-Zeppelin v České republice čísla tři
tisíce, a navíc dojde k instalaci pětistého lokomotivního motoru Caterpillar.
Celý rok krok za krokem postupovaly práce
na největší zakázce energetických systémů
v historii: dvě kompresorová soustrojí s plynovými motory Caterpillar G3616 pro Moravské naftové doly, a.s. Byla provedena přejímka

a test kompresorů a motorů ve výrobních závodech v USA a kompletace soustrojí v Německu.
V roce 2011 proběhne fyzická instalace.
V roce 2010 Caterpilar uvedl na trh novou
inovovanou řadu elektrocentrál Olympian. Tyto
nové stroje mají nejen moderní konstrukci, která
umožnila soustředit servisní místa na jednu
stranu stroje, ale především vyhovují novým
emisním limitům Euro Stage II. Významný je
i vyšší podíl plastů při konstrukci karoserie.
To však nebyla jediná novinka v sortimentu
Caterpillar. Společně s ostatními dealery této
značky jsme uvedli na trh první standardní zdroj
UPS. Nyní jsme schopni, jako jediný systémový
integrátor v ČR, dodat energocentrum složené
z komponent jedné značky.
V dodávkách energocenter NZ2® pro zdravotnictví byla nejvýznamnější položkou instalace energocentra pro Masarykův onkologický
ústav v Brně. Kromě dokončené modernizace
energocentra NZ2® v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze
je to s výkonem 1 000 kVA největší instalace
v ČR a jedna z největších v Evropě. Rozběhly
se i projekty energocenter NZ2® v Polsku, kde
naše partnerská firma MAS, s.a., připravuje
instalace na letištích, stadionech a v dalších
objektech. Z dopravních staveb byla nejdůležitější instalace záložních generátorů v tunelech
nového Pražského silničního okruhu.
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Energetické systémy

V listopadu 2010 bylo uvedeno do provozu
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje v Ostravě. Tento objekt kritické
infrastruktury se má stát vzorem pro ostatní
kraje ČR. Společnost Phoenix-Zeppelin se na
tomto projektu podílela nejen dodávkou energocentra, ale účastnila se i přípravy dalších
technologií. Výsledkem spolupráce s Hasičským záchranným sborem ČR bylo i uspořádání celostátního odborného semináře o využití
záložních zdrojů při práci jednotek HZS v listopadu 2010 v Prostějově. V závěru roku 2010 se
také konečně rozběhly, po měsících legislativních procesů, práce na stavbě intermodálního
překladiště v Mošnově.
Organizace semináře v Prostějově nebyla
jediným počinem divize energetické systémy
na poli vzdělávání a kultivace trhu. Naše společnost, vědoma si povinnosti lídra oboru, pokračovala v organizaci seminářů a praktických programů pro studenty Fakulty elektrotechnické
ČVUT a v roce 2010 poprvé i pro studenty
Vysoké školy báňské – Technické univerzity

Energetické systémy

Ostrava. Naši specialisté přednášejí i na dalších
odborných seminářích a konferencích, z nichž
zdaleka ne všechny mají komerční charakter.

Český průmysl v oblasti tepelných zařízení
neztratil svou pověst a jeho výrobky snesou
srovnání se světovou špičkou.

Prakticky po celý rok probíhal na základně
v Modleticích vývoj a zkoušky prototypového
zařízení, které bude v roce 2011 uvedeno na
český trh pod obchodním názvem BOOMEL®.
Jedná se o generátor elektrické a tepelné energie, s nejvyšším využitím energie v palivu.
Pokud je hlavní součástí tohoto generátoru plynový motor Caterpillar, můžeme se opřít o zkušenosti a pomoc jak výrobce, tak i firmy Zeppelin Power Systems. Hlavní část prací se ale
soustředila na možnosti využití alternativních
paliv, případně jejich kombinací s motorovou
naftou nebo zemním plynem. Tady můžeme
bez nadsázky říci: budeme první! Se vším,
co to slovo obnáší: měření, certifikace, ověřování emisních limitů, někdy i návrat o krok
zpět, když se vývoj dostane do slepé uličky.
Jeden z prvních pozitivních výsledků vývoje
je zjištění skutečnosti, že ne vždy je nutné za
každou cenu všechny komponenty dovážet.

V roce 2010 také pokračovala úspěšná spolupráce s dceřinou společností CZ LOKO, a.s.,
v oblasti dodávek motorů pro modernizaci lokomotiv. CZ LOKO, a.s., dosáhla v roce 2010 historicky nejlepších ekonomických výsledků a po
zásluze se umístila na čelních místech v anketě
nejlepších firem České republiky CZECH TOP
100. Kapitálový vstup společnosti Phoenix-Zeppelin do CZ LOKO, a.s., se ukázal jako promyšlená systémová investice.
V závěru roku pak došlo k další historické
události – k instalaci dvou motorů Caterpillar
C 18 do vozů Tatra, připravených na Rallye
Dakar 2011. Protože firma Caterpillar před
časem od výroby speciálů pro závodní trucky
upustila, mechanikům Phoenix-Zeppelin se
podařilo upravit dva standardní motory pro použití ve vozech Tatra, a tím umožnit naši první
aktivní účast v historii této prestižní soutěže.
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Zemědělské stroje Challenger

Phoenix-Zeppelin ale neopouští zemědělský sektor, ba naopak. Pro rok 2011 připravuje
celou řadu novinek od firmy Caterpillar právě
pro zemědělskou oblast. Ať už to budou speciální smykem řízené nakladače vhodné pro aplikace v živočišné i rostlinné výrobě nebo teleskopické manipulátory či kolové nakladače.
V nabídce zemědělských strojů od Phoenix-Zeppelin naleznou zákazníci i nadále sklízecí mlátičky, aplikační techniku a pásové traktory značky Challenger, které po celém světě
patří mezi špičku v nabídce pásových traktorů.

NOVINKY 2010
Pásové traktory značky
Challenger obhájily
vedoucí postavení
na trhu.

zemědělské
stroje
challenger
Rok 2010 byl pro prodej zemědělských strojů Challenger
ve společnosti Phoenix-Zeppelin plný změn a novinek. Nejdůležitější novinkou bylo, že firma AGCO, dodavatel kolových traktorů Challenger na celosvětový trh, ukončila jejich výrobu, což
samozřejmě vedlo ke změně v nabídce zemědělských strojů
Challenger od společnosti Phoenix-Zeppelin.

V roce 2010 představil Challenger dvě revoluční novinky v oblasti aplikační techniky, které
mohla odborná veřejnost poprvé vidět na předváděcí akci v Halle u Lipska. První zájemci
tak mohli poznat nové postřikovače RoGator,
vyvinuté speciálně pro evropský trh, a aplikátory pevných i kapalných hnojiv TerraGator,
které jako první disponují bezestupňovou pře-

vodovkou. Pozitivní reakce odborných časopisů na tyto unikátní novinky ukazují, že vývoj
značky Challenger se vydal správným směrem.
Pásové traktory Challenger řady „C“ potvrdily v roce 2010 opět svoji kvalitu a vedoucí
postavení v prodeji na českém trhu, i když konkurence je opravdu veliká. Své přednosti ukázaly tyto pásové traktory na Polních dnech
Challenger konaných v Rostěnicích za spolu-účasti prodejců závěsných zařízení Kockerling
a v Živoníně s Lemkenem. Na těchto dnech byly
poprvé představeny i stroje Caterpillar vhodné
pro aplikace do zemědělství.
Phoenix-Zeppelin se také tradičně zúčastnil Polního dne v obci Kámen, kde prezentoval celou škálu zemědělských strojů. V soutěži
„Machr manipulátor“, která se v rámci tohoto
Polního dne konala, obsadil Pavel Černý se strojem TH 407 druhé místo.
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Náhradní díly a servistní služby

V rámci servisních služeb poskytovaných společností Phoenix-Zeppelin využívají zákazníci pravidelné
údržby a opravy strojů, preventivní zásahy a další
produkty, například realizace servisních služeb výběrem z několika druhů tzv. CSA smluv.

NOVINKY 2010
Rozsáhlá síť poboček,
silné servisní zázemí
a zkušení servisní mechanici
a dispečeři patří mezi
hlavní benefity společnosti
Phoenix-Zeppelin.

NÁHRADNÍ DÍLY
A SERVISNÍ
SLUŽBY
Cílem každé společnosti jsou spokojení zákazníci. Prodejem stroje
či zařízení vztah se zákazníkem nekončí. Ba naopak. Následná kvalitní a včasná péče o stroj je hlavním úkolem servisních služeb, které
udržují stroj v plné kondici po celou dobu jeho životnosti. Phoenix-Zeppelin zaměstnává pro poskytování servisních služeb více jak 240
pracovníků. Moderní technické zázemí, neustálý rozvoj dovedností či
nových technických znalostí a vzdělávání všech zaměstnanců tak přispívá ke kvalitnímu poskytování servisních služeb, které mají za výsledek spokojenost zákazníků.

Zákazníci mohou využívat tzv. polního servisu
neboli zásahu přímo na „poli“ u zákazníka. Mechanici, kteří přijedou za svým zákazníkem, jsou vybaveni kvalitním nářadím a diagnostickými přístroji, které umožňují identifikovat závadu na stroji
a následně ji také odstranit, a to přímo v terénu. Pro
uspokojení všech potřeb svých zákazníků disponuje
Phoenix-Zeppelin až devadesáti servisními vozidly
a jedenácti komplexně vybavenými vozidly pro provádění údržby, o jejichž efektivní nasazení se starají dispečeři provozu Phoenix-Zeppelin. Pro rychlé
a efektivní plánování servisních zásahů jsou všechna
vozidla vybavena GPS sledováním.

následné analýze, jsme schopni popsat stav stroje
a predikovat také jeho případné závady. Zákazníci
tak získají cenné informace o kondici svého stroje
s následným doporučením pro jeho údržbu.
Další službou, která pomáhá chránit stroj, je
jeho sledování pomocí satelitního systému Product
Link. Tento systém umožňuje zákazníkům kontrolovat a řídit provoz stroje včetně sledování jeho provozně-technického stavu.
Součástí servisních služeb jsou také dodávky
náhradních dílů. Phoenix-Zeppelin nabízí svým zákazníkům originální náhradní díly Caterpillar nebo továrně
„znovu“ vyrobené díly pod značkou CAT REMAN.
Na náhradní díly REMAN poskytuje výrobce stejnou záruční dobu jako na díly nové. Díky celosvětové
kvalitní logistické síti společnosti Caterpillar mohou
zákazníci získat náhradní díly do 24 hodin od objednání na pobočce Phoenix-Zeppelin.

Opravy, které není možné provést přímo u zákazníka, jsou realizovány v kvalitně vybavených dílenských servisních střediscích. Zde se provádí opravy
větších rozměrů či generální opravy jednotlivých
modulů, a to včetně komplexních přestaveb strojů
v rámci programu Caterpillar Certified Rebuild.
V současné době disponujeme pěti specializovanými
dílnami, které jsou zaměřeny na konkrétní specializované opravy strojů, např. na opravy podvozků pásových strojů a opravy hydraulických válců.

Na základě roční historie poptávky po náhradních
dílech jsou stavy zásob náhradních dílů na jednotlivých pobočkách plánovány tak, aby nejvíce žádané
díly byly pravidelně skladem. Toto plánování a rychlá
dodávka náhradních dílů z centrálních skladů patří
mezi hlavní konkurenční výhody Phoenix-Zeppelin,
ktere společnost nabízí svým zákazníkům. V současné době pokrýváme 79 % všech požadavků na
náhradní díly přímo ze skladových zásob.

Trendem budoucnosti je včas předvídat závady
na stroji, a to díky moderním technologiím a pravidelným kontrolám. Tyto preventivní údržby a opravy
spolu se včasnou diagnostikou možného problému
zvyšují produktivitu strojů a šetří peníze zákazníkům.
Díky programu S.O.S, který spočívá v pravidelném
odebírání vzorků ze všech olejových náplní a jejich

Zákazníci mají k dispozici také řadu nadstandardních služeb. O víkendech a ve dnech pracovního klidu
mohou využít tzv. servisní pohotovosti, a to včetně
zajištění pohotovosti výdeje náhradních dílů. V roce
2011 se zákazníci mohou těšit na novinky v nabídce
servisních služeb a také na speciální akční balíčky
v rámci prodeje náhradních dílů.
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Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

NOVINKY 2010
V roce 2010 prošlo
vzdělávacím programem
„Vzdělávejte se!“ více než
250 zaměstnanců
Phoenix-Zeppelin.

Vzdělávání
a rozvoj
zaměstnanců
V průběhu roku 2010 pokračovala společnost Phoenix-Zeppelin
v účasti na projektech umožňujících získání finančních prostředků ze
strukturálních fondů Evropské unie v operačním programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. V rámci výzvy agentury Czechinvest a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků“ na podporu vzdělávání a zvyšování kvalifikace
zaměstnanců byl zpracován projekt „Program rozvoje kariéry mechaniků společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.“ Dalším projektem byl
regionální program „Vzdělávejte se!“, kde se naše společnost ucházela
o dotace na vzdělávání prostřednictvím jednotlivých úřadů práce v závislosti na umístění našich poboček. Prostřednictvím tohoto programu jsme
vybrali celkem 252 zaměstnanců společnosti, pro které interní i externí
školitelé nachystali více než 86 školicích akcí. Přes administrativní náročnost tohoto projektu se podařilo s jednotlivými úřady práce postupně uzavřít 141 dohod o odborném rozvoji zaměstnanců a poskytnutí příspěvku.
Prostředky z těchto zdrojů jsme vyčerpali ve výši téměř 1,2 mil. Kč.
Dlouhodobá strategie vzdělávání a utváření kvalifikovaných týmů
zůstala zachována. 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.

V průběhu roku 2010 ještě částečně přetrvávaly
vlivy hospodářského poklesu, které zasáhly téměř
všechna odvětví hospodářství, zejména stavebnictví.
To se projevilo i značným nárůstem nabídky pracovníků mnoha profesí na trhu práce. Došlo také k některým dílčím personálním změnám, které směřovaly
k posílení kvality týmů a k ještě většímu důrazu na
kvalifikaci, vzdělávání, rozvoj a motivaci zaměstnanců.
Za účelem získání zpětné vazby od zaměstnanců byl
ve skupině Energetických systémů proveden audit
„Work Life Balance“ a na základě jeho výstupů byla
přijata některá doporučená nápravná opatření.
Cílem zvyšování kvalifikace zaměstnanců je dosažení plánovaných ekonomických ukazatelů, a především nabídka kvalitních a profesionálních služeb zákazníkům. Důležitým aspektem pro maximální podporu
vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je současně nutnost zabezpečit budoucí potřebu lidských zdrojů společnosti Phoenix-Zeppelin tak, aby mohla být v maximální míře uspokojována kvalifikovanými pracovníky z vlastních zdrojů. Jedním z pilířů společnosti
Phoenix-Zeppelin je bezesporu skupina téměř 30 %
zaměstnanců, kteří pro společnost pracují v nejrůznějších profesích a na nejrůznějších stupních řízení již
více než deset let. Společnost ale nespoléhá jen na
jejich zkušenosti, ale přikládá mimořádnou pozornost
vzdělávání všech zaměstnanců 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 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.

• Odborná školení pro prodejce mají zpravidla dlouhodobější charakter a jsou organizována jak
v Čechách, tak i v zahraničí. Vybraní prodejci jsou pak
zapojeni do programu studia na Univerzitě Caterpillar,
který svým charakterem odpovídá studiu na vysoké
škole. Školení jsou zaměřena především na znalost
produktu, prodejní dovednosti a strategii vyjednávání
se zákazníkem. Dále prodejci prohlubují své technické
znalosti přímo na stážích ve výrobních závodech.
• Odborná školení pro pracovníky ekonomického
oddělení se týkají všech témat, která souvisejí s novelami zákonů, daněmi, controllingem atd.
• Všeobecná školení prohlubující uživatelskou
znalost práce s PC v programech MS Word, Excel,
PPT atd.
• Technická školení pro servisní mechaniky
s cílem nejen zvýšit úroveň jejich technických znalostí
a dovedností, ale také je v předstihu seznámit s technickými novinkami, se kterými se pak v praxi setkávají
na nových typech strojů. Školení jsou rovněž zaměřena na nácvik vstřícné komunikace se zákazníky. Pro
servisní mechaniky společnost organizuje také kurzy
práce na PC, jehož ovládání se pro ně stává v souvislosti s opravami a testováním strojů nezbytností.
• Rozvoj znalosti cizích jazyků, především angličtiny a němčiny, jejichž znalost je pro některé pracovní
pozice nezbytná.
Společnost Phoenix-Zeppelin úzce spolupracuje
se Střední průmyslovou školou strojní a stavební
v Táboře a se středními odbornými učilišti po celé
České republice, kde jsou žáci připravováni ve studijních oborech Opravářské práce a Opravář zemědělských strojů. Phoenix-Zeppelin se rovněž podílí na přípravě učebních osnov a praktické výchově vybraných
žáků a učňů.
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Společenská odpovědnost

Petr Volejník, 15 let

Phoenix-Zeppelin se tak ve svých činnostech nesoustřeďuje jen na zisk, ale snaží se
pomáhat lidem a chránit životní prostředí.
K tomuto chování vede také své zaměstnance,
kteří jsou vázáni Kodexem chování pro etiku
obchodu a compliance.

NOVINKY 2010
Společnost PhoenixZeppelin přispěla v roce
2010 na sbírkový projekt
„Pomozte dětem!“ částkou
250 000 Kč.

Společenská
odpovědnost
Společnost Phoenix-Zeppelin je největším prodejcem a pronajímatelem stavebních strojů, motorů, zemědělských strojů
a manipulační techniky na českém a slovenském trhu. Kromě
poskytování kvalitních služeb svým zákazníkům si je společnost
Phoenix-Zeppelin vědoma společenské odpovědnosti. Ohleduplné chování k životnímu prostředí, ke svým zaměstnancům
i ostatním lidem a podnikání, které není v rozporu se zákony
a dobrými mravy, patří k hlavním hodnotám společnosti.

Na ochranu životního prostředí klade velký
dùraz i společnost Caterpillar, která každý rok
věnuje nemalé finanční prostředky na vývoj
nových technologií a systémů, aby stroje
a ostatní zařízení méně zatěžovaly naše okolí.
Dokladem tohoto přístupu je například celosvětově proslulá barva Cat Yellow, která je vyvinuta
na přírodní bázi a nepoškozuje životní prostředí.

Kromě všeobecné politiky odpovědného
přístupu k životnímu prostředí se společnost
Phoenix-Zeppelin věnuje také řadě dalších projektů. Již třetím rokem spolupracuje s nadací
NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) a podporuje sbírkový projekt „Pomozte
dětem!“, který pomáhá ohroženým, nemocným
a znevýhodněným dětem v České republice.
Phoenix-Zeppelin působí aktivně také
v oblasti podpory tělesné výchovy a sportu. Již
několik let formou sponzoringu podporuje hokejový a fotbalový tým Slavie Praha a od roku 2010
také naši nejúspěšnější rychlobruslařku světa
Martinu Sáblíkovou.
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Komentář k finanční situaci

trh stavebních strojů nemohli počítat s některými velkými investicemi svázanými se státními rozpočty.
Obdobný vývoj musíme očekávat i v roce 2011. Na
druhou stranu vyhlídky pro privátní sféru mohou být
lepší, zejména s ohledem na pozitivní vývoj německé
ekonomiky.

NOVINKY 2010
I přes všechny negativní vlivy
na trhu dosáhla společnost
Phoenix-Zeppelin obratu
3 921 mil. a zisku 143 mil.

Komentář
k finanční
situaci
Rok 2010 se v České republice i v Evropě nepochybně vyznačoval zajímavými trendy, které by mohly mnohé naznačovat do budoucnosti. Především došlo k oslabení pozice eura a Evropské unie jako celku. Nejviditelnějším případem se ukázalo předlužené Řecko, jehož záchrana si vyžádala nemalé finanční prostředky a všem naznačila slabiny jednotné měny
při existenci nezávislých státních rozpočtů jednotlivých zemí. Celá Evropská unie si uvědomila, co by mohly způsobit problémy velkých evropských ekonomik, zejména Španělska nebo Itálie, jejichž rozpočtová disciplína rovněž nepatří k nejlepším.
V České republice jsme měli volební rok a zmíněná tematika nutnosti
omezení deficitů státního hospodaření hrála bezesporu významnou roli.
V důsledku toho jsme jako společnost úzce napojená na stavebnictví a na

V důsledku výše uvedených a dalších důležitých
faktorů došlo k poklesu celkového obratu z 3 945 mil.
Kč v roce 2009 na 3 921 mil. Kč v roce 2010 (- 1 %).
Negativní trend na trhu nových stavebních strojů se
nám podařilo nahradit úspěšnými strategiemi v půjčování strojů, v prodeji použitých strojů a v divizi energetické systémy. Stejně jako v roce 2009 nás podrželo kvalitní a stabilní servisní zázemí a naše pobočková síť, díky kterým jsme si udrželi dobrou výkonnost v servisu a v prodeji náhradních dílů.
Hospodářský výsledek před zdaněním se v meziročním srovnání snížil ze 162 mil. Kč na 143 mil. Kč
(- 12 %). 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.
Také v roce 2010 zůstala společnost Phoenix-Zeppelin stát na pevných základech v podobě finanční
stability. Celková bilanční suma zůstala na velmi
podobné úrovni – zaznamenali jsme určité zvýšení
z 2 675 mil. Kč v roce 2009 na 2 855 mil. Kč v roce
2010, avšak jeho hlavní důvod spočívá v zprovoznění
zcela nové moderní pobočky v Ostravě v červnu 2010.
Podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě
(a tedy i hlavní ukazatel finanční stability) zůstává
nadále na úrovni kolem 53 %, což představuje velkou záruku a finanční jistotu do budoucna. Hlavním
důvodem je dlouhodobě rozumný přístup společníků
k výplatám dividend – vyplacené dividendy jsou vždy
výrazně nižší než vyprodukované zisky, a společnost

tak může významnou část vyprodukovaných peněz
použít na investice a na zajištění finanční stability.
Jak v časech ekonomického růstu, tak i v době
ekonomické recese chceme pro naše zaměstnance,
obchodní partnery i zákazníky představovat pevný
a stabilní článek, se kterým mohou vždy počítat.
Našim kvalitním zaměstnancům chceme nabízet jistotu a kvalitu pracovního zázemí, našim váženým
zákazníkům chceme a budeme garantovat, že o ně
i o stroje dodané od nás bude vždy ve všech směrech
dobře postaráno.
Naše dceřiná společnost na Slovensku se těsně
před koncem roku 2010 přestěhovala do nově vybudované centrály a pobočky v Banské Bystrici, což
představuje velký skok vpřed. S ohledem na mimořádnou zakázku v oblasti motorů, která byla realizována v roce 2009, došlo v roce 2010 podle očekávání
k velkému poklesu obratu a částečně i zisku. Je však
třeba zdůraznit, že v roce 2009 se jednalo o mimořádnou událost a že naše pevná pozice číslo jedna na trhu
stavebních strojů zůstává nedotčena.
Naše dceřiné společnosti v Polsku, na Ukrajině
a v Maďarsku byly i v roce 2010 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, a.s.,
která se zabývá opravami a výrobou lokomotiv a ve
které držíme 49% podíl. Přes ekonomickou krizi má
tato společnost za sebou nejlepší rok své historie,
což se po mimořádně úspěšném roce 2009 zdálo
být spíše scénářem z říše snů. Dosažený konsolidovaný obrat za rok 2010 činí více než 1 800 mil. Kč,
zisk před zdaněním dosáhl hranice 144 mil. Kč.
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2010
Výkaz zisku a ztráty a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Minulé úč.
období 2009

Běžné účetní období

A.

Aktiva celkem

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek

B.

B.

I.

B.

I.

B.

II.

B.

II.

Dlouhodobý nehmotný majetek
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

Dlouhodobý hmotný majetek

Brutto

Korekce

Netto

Netto

3 472 804

–618 223

2 854 581

2 675 019

1 734 921

28 369

–498 045

–26 866

1 236 876

1 503

B.

III.

B.

III.

1 167 686

Dlouhodobý finanční majetek
1

Podíly v ovládaných a řízených osobách

2

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

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

27 591

–26 088

1 503

4 515

778

–778

0

9

–471 179

1 056 993

982 172

165 375

165 375

1

Pozemky

165 375

2

Stavby

606 750

–180 572

426 178

374 430

3

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

755 943

–290 607

465 336

393 677

4

Pěstitelské celky trvalých porostů

5

Oběžná aktiva

Netto

178 380

0

178 380

180 990

46 650

46 650

49 260

131 730

131 730

131 730

C.

I.

C.

I.

C.

II.

C.

II.

1 597 348

1 486 621

Zásoby

718 040

–35 311

682 729

748 741

1

Materiál

105 792

–4 915

100 877

155 259

2

Nedokončená výroba a polotovary

92 842

–5 778

87 064

139 349

3

Výrobky

4

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

5

Zboží

6

Poskytnuté zálohy na zásoby

Dlouhodobé pohledávky

2

Pohledávky – ovládající a řídící osoba

3

Pohledávky – podstatný vliv

Dospělá zvířata a jejich skupiny

4

Pohledávky za společníky, členy družstva
a za účastníky sdružení

6

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

5

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

7

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

6

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

7

Jiné pohledávky

9

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

8

Odložená daňová pohledávka

104

Netto

–120 178

Pohledávky z obchodních vztahů

0

Korekce

1 717 526

1

104

Brutto

4 524

C.

1 528 172

Minulé úč.
období 2009

Běžné účetní období

48 690

pokračování

1
519 406

–24 618

494 788

454 132

58 700

58 700

11 949

7 301

7 301

9 517

51 399

51 399

2 432

pokračování
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2010
Výkaz zisku a ztráty a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2009

PASIVA CELKEM

2 854 581

2 675 019

VLASTNÍ KAPITÁL

1 518 951

1 500 468

Základní kapitál

300 000

300 000

1

Základní kapitál

300 000

300 000

2

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (–)

3

Změny základního kapitálu

–3 464

–854

67

67

–3 531

–921

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

30 433

30 433

1

Zákonný rezervní fond

30 000

30 000

2

Statutární a ostatní fondy

433

433

Výsledek hospodaření minulých let

1 075 889

1 037 861

1

Nerozdělený zisk minulých let

1 075 889

1 037 861

2

Neuhrazená ztráta minulých let

116 093

133 028

1 329 927

1 168 704

21 148

24 871

A.
Minulé úč.
období 2009

Běžné účetní období

C.

III.

C.

III.

C.

IV.

C.

IV.

Brutto

Korekce

Netto

Netto

Krátkodobé pohledávky

929 317

–84 867

844 450

713 332

1

Pohledávky z obchodních vztahů

852 665

–84 867

767 798

653 434

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

19 030

19 030

7

Krátkodobé poskytnuté zálohy

10 555

8

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)

9

Jiné pohledávky

Krátkodobý finanční majetek
1

Peníze

2

Účty v bankách

3

Krátkodobé cenné papíry a podíly

4

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv

I.

D.

I.

I.

A.

I.

A.

II.

A

II.

Kapitálové fondy
1

Emisní ážio

2

Ostatní kapitálové fondy

26 769

3

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

10 555

12 911

4

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

45 464

45 464

12 219

1 603

1 603

7 999

11 469

0

11 469

12 599

1 115

1 115

2 222

10 354

10 354

10 377

A

III.

A

III.

A.

IV.
IV.

20 357

0

20 357

20 712

A.

Časové rozlišení

20 357

0

20 357

20 712

B.

1

Náklady příštích období

20 095

20 095

20 712

2

Komplexní náklady příštích období

3

Příjmy příštích období

D.

D.

A.

262

262

pokračování

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–)

CIZÍ ZDROJE

B.

I.

B.

I.

Rezervy
1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

pokračování
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2010
Výkaz zisku a ztráty a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Stav v běžném
účetním období

B.

II.

B.

II.

B.

III.

B.

III.

Stav v minulém
účetním období 2009

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2009

56 763

42 041

3 032

12

Bankovní úvěry a výpomoci

396 398

453 322

1

Bankovní úvěry dlouhodobé

42 943

75 271

353 455

378 051

5 703

5 847

5 703

5 847

5 703

5 847

2

Rezerva na důchody a podobné závazky

9

Vydané dluhopisy

3

Rezerva na daň z příjmů

10

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)

4

Ostatní rezervy

21 148

24 871

11

Jiné závazky

Dlouhodobé závazky

77 328

67 021

B.

IV.

B.

IV.

1

Závazky z obchodních vztahů

2

Závazky – ovládající a řídící osoba

2

Krátkodobé bankovní úvěry

3

Závazky – podstatný vliv

3

Krátkodobé finanční výpomoci

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

5

Přijaté zálohy

6

Vydané dluhopisy

7

Směnky k úhradě

C.

I.

8

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)

C.

I.

9

Jiné závazky

10

Odložený daňový závazek

57 008

57 008

20 320

10 013

Krátkodobé závazky

835 053

623 490

1

Závazky z obchodních vztahů

293 840

259 739

2

Závazky – ovládající a řídící osoba

375 900

235 539

3

Závazky – podstatný vliv

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

5

Závazky k zaměstnancům

15 728

21 447

6

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

8 967

8 581

7

Stát – daňové závazky a dotace

74 636

53 893

8

Přijaté zálohy

6 187

2 238
pokračování

C.

OSTATNÍ PASIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV

Časové rozlišení
1

Výdaje příštích období

2

Výnosy příštích období

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která je
účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis):

18. 02. 2011

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
tel.: +420 266 015 258
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2010
Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

I.
A.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2009

1

Tržby za prodej zboží

2 106 365

2 042 386

2

Náklady vynaložené na prodané zboží

1 635 775

1 583 308

Obchodní marže

470 590

II.

1 323 796

1 343 134

1

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

1 379 820

1 340 479

2

Změna stavu zásob vlastní činnosti

–56 193

2 655

3

Aktivace

B.

Výkonová spotřeba

F.

2

Prodaný materiál

G.

1

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

–8 306

–12 832

2

Ostatní provozní výnosy

99 303

103 475

1

Ostatní provozní náklady

50 350

57 524

2

Převod provozních výnosů

1

Převod provozních nákladů

120 610

127 677

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

37 408

42 424

1

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

37 408

42 424

2

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

3

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

1

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

2

Náklady z finančního majetku

1

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L.

2

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M.

1

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

1

Výnosové úroky

547

255

2

Nákladové úroky

20 286

28 568

1

Ostatní finanční výnosy

56 530

73 295

2

Ostatní finanční náklady

52 153

53 525

1

Převod finančních výnosů

2

Převod finančních nákladů

22 046

33 881

IV.

V.

*

VI.

169
1 347 813

1 376 566

J.

B.

1

Spotřeba materiálu a energie

483 421

493 077

VII.

B.

2

Služby

864 392

883 489

VII.

+

Přidaná hodnota

446 573

425 646
VIII.

C.

Osobní náklady

273 104

275 196

201 089

206 920

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

66 937

63 466

5 078

4 810

K.
IX.

X.
N.

D.

Daně a poplatky

2 884

4 318

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

157 912

146 546

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

435 313

561 972

1

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

435 313

561 972

2

Tržby z prodeje materiálu
384 635

492 664

III.
III.

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

pokračování

492 664

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

459 078

Výkony

384 635

1

I.
II.

Stav v minulém
účetním období 2009

F.

H.

+

Stav v běžném
účetním období

XI.
O.
XII.
P.

*

Provozní výsledek hospodaření

1

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

1

Prodané cenné papíry a podíly

Finanční výsledek hospodaření

pokračování
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Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2010

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2010
Rozvaha a příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

Q.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2009

Daň z příjmů za běžnou činnost

26 563

28 530

Q.

1

– splatná

16 256

19 238

Q.

2

– odložená

10 307

9 292

116 093

133 028

**

XIII.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Mimořádné výnosy

R.

2

Mimořádné náklady

S.

1

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

S.

1

– splatná

S.

2

– odložená

***

****

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 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 2010 nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku.

ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, SRN

85,00 %

PHOENIX Praha a.s., Praha, Česká republika

7,47 %

Ing. Josef Mixa

7,53 %

Mateřskou společností společnosti je ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, SRN. Mateřskou společností celé skupiny je Zeppelin-Stiftung in
Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, SRN. Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti ZEPPELIN GmbH.

Mimořádný výsledek hospodaření
1

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Osoby podílející se na základním kapitálu k 31. 12. 2010 jsou:

1

*

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2010

0

0

116 093

133 028

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)

Výsledek hospodaření před zdaněním

142 656

161 558

Společnost ZEPPELIN GmbH je mateřskou společností skupiny Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., a přiložená účetní závěrka je připravená jako
samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle německých účetních standardů (HB II) je připravována mateřskou společností ZEPPELIN GmbH.
V souladu s českými účetními předpisy má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých předpisů, v obchodním
rejstříku bude zveřejněn překlad konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti.
Jednatelem společnosti je Ing. Josef Mixa.
Činnost společnosti je organizována v hlavním sídle společnosti v Modleticích, v pěti pobočkách (Praha, Brno, Ostrava, Most, Sokolov) a dále
v devíti zastoupeních a půjčovnách (Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Praha-západ, Plzeň, Zlín, Olomouc, Praha-sever, Jihlava).

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 2010 a 2009.
Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která je
účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis):

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2010 a 2009, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
18. 02. 2011

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
tel.: +420 266 015 258

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.
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Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2010

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.).
Odpisování

Náhradní díly jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím pevných cen, oceňovacích rozdílů a váženého aritmetického průměru.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena
takto:

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.

Počet let
Software

4

Ocenitelná práva

3

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

Plochy dvorů

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.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Stavby

e) Pohledávky

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.

20–30
10

Stroje, přístroje a zařízení

4–12

Dopravní prostředky

4–8

Inventář

4–12

c) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti.
Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou. Majetkové účasti v cizí měně jsou k 31. 12. přeceněny kurzem
platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Kurzový rozdíl vzniklý z přecenění k 31. 12. se účtuje do vlastního kapitálu prostřednictvím účtu
414–Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

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. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku
ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.
Dlouhodobé a krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do
jednoho roku od rozvahového dne.

h) Finanční leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy
smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.
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i) Devizové operace

OPRÁVKY

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

Počáteční zůstatek

Odpisy

Konečný zůstatek

Účetní hodnota

–22 287

–3 801

–26 088

1 503

–769

–9

–778

–

Celkem 2010

–23 056

–3 810

–26 866

1 503

Celkem 2009

–20 057

–2 999

–23 056

4 524

Software
Ocenitelná práva

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.

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2010 a 2009 v pořizovacích cenách 2 546 tis. Kč a 2 341 tis. Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Konečný zůstatek

Pozemky

165 375

–

–

–

165 375

Stavby

536 053

–

–3 350

74 047

606 750

Stroje, přístroje a zařízení

633 880

–

–482 897

586 679

737 662

2 541

–

–306

835

3 070

Inventář

11 473

–

–163

3 901

15 211

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

48 690

616 876

–

–665 462

104

Celkem 2010

1 398 012

616 876

–486 716

–

1 528 172

Celkem 2009

1 255 919

757 049

–614 956

–

1 398 012

Dopravní prostředky

OPRÁVKY
Pozemky

Počáteční zůstatek

Odpisy

Prodeje, likvidace

Vyřazení

Konečný zůstatek

Účetní hodnota

–

–

–

–

–

165 375

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

Stavby

–161 623

–20 456

–1 843

3 350

–180 572

426 178

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Stroje, přístroje a zařízení

–244 728

–131 702

–385 817

482 897

–279 350

458 312

Dopravní prostředky

–2 328

–198

–293

306

–2 513

557

Inventář

–7 161

–1 746

–

163

–8 744

6 467

–

–

–

–

–

104

Celkem 2010

–415 840

–154 102

–387 953

486 716

–471 179

1 056 993

Celkem 2009

–389 067

–143 547

–498 182

614 956

–415 840

982 172

POŘIZOVACÍ CENA

Počáteční zůstatek

Přírůstky

Převody

Konečný zůstatek

26 802

–

789

27 591

778

–

–

778

–

789

–789

–

Celkem 2010

27 580

789

–

28 369

Celkem 2009

25 885

1 695

–

27 580

Software
Ocenitelná práva
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí k 31. 12. 2010 a 2009 v pořizovacích cenách 42 105 tis. Kč a 33 626 tis. Kč.
Budovy v pořizovací ceně 477 831 tis. Kč a pozemky v pořizovací ceně 78 774 tis. Kč, v celkové zůstatkové hodnotě k 31. 12. 2010 a 2009
ve výši 406 694 tis. Kč a 317 181 tis. Kč jsou zastaveny na krytí úvěrů od UniCredit Bank.
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c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

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

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:
Zůstatek k 31. 12. 2009

Přecenění

Zůstatek k 31. 12. 2010

49 260

–2 610

46 650

Podíly ve společnostech pod podstatným vlivem

131 730

–

131 730

Celkem

180 990

–2 610

178 380

Podíly v ovládaných a řízených společnostech

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. 2010 a 2009 byl zvýšen dlouhodobý finanční majetek
a vlastní kapitál společnosti o 561 716 tis. Kč a 547 109 tis. Kč.

Společnost pod podstatným vlivem k 31. 12. 2010 a 2009 (v tis. Kč)
Název společnosti:
Sídlo společnosti:

2009

49

49

Aktiva celkem

1 123 154

1 026 590

Vlastní kapitál

540 259

465 189

Základní kapitál a kapit. fondy

210 000

210 000

Podíl v %

Nerozdělený zisk minulých let

Phoenix Zeppelin,
Zeppelin Polska Sp.
spol. s r.o., Banská
z o.o., Varšava, Polsko
Bystrica, Slovensko
Podíl v %

Phoenix-Zeppelin
Ukraine Ltd, Kyjev,
Ukrajina

Zeppelin-Körös-Spedit Kft., Budapešť,
Maďarsko

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

100

100

50

2

Aktiva celkem

633 414

375 191

29 380

32 062

4 210

Vlastní kapitál

446 078

23 928

4 120

3 181

269

49 910

25 232

13 357

270

315

4 991

–

–

–

–

370 081

804

–9 461

2 284

–360

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

21 096

–2 108

224

627

314

1 664

26 062

18 918

–

6

446 078

23 928

4 120

1 951

5

17 808

–

–

–

–

Ovládané a řízené společnosti k 31. 12. 2009 (v tis. Kč):
Phoenix-Zeppelin
Ukraine Ltd, Kyjev,
Ukrajina

Zeppelin-Körös-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

–

–

–

–

376 407

5 877

–4 776

2 502

–368

32 948

–4 101

–4 452

86

321

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

42 616
143 335

Zisk běžného roku

116 095

69 238

131 730

131 730

Vnitřní hodnota podílu

264 727

227 943

19 600

23 716

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 2010 a 2009 vytvořeny opravné položky na základě věkové struktury
(viz odstavec 7).
Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní k 31. 12. 2010 a 2009 činily 77 407 tis. Kč a 73 902 tis. Kč.

Phoenix Zeppelin,
Zeppelin Polska Sp.
spol. s r.o., Banská
z o.o., Varšava, Polsko
Bystrica, Slovensko
Podíl v %

42 336
171 828

Cena pořízení podílu
Dividendy

100

Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, Česká republika

2010

Fondy ze zisku

Ovládané a řízené společnosti k 31. 12. 2010 (v tis. Kč):

CZ LOKO, a.s.

1 757

27 524

19 973

–

6

467 335

27 568

3 800

1 447

6

17 708

–

–

–

–

Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání atd. odepsala do nákladů v roce 2010 a 2009 pohledávky ve výši 11 728
tis. Kč a 6 948 tis. Kč.
K 31. 12. 2010 a 2009 měla společnost dlouhodobé pohledávky z obchodního styku ve výši 7 301 tis. Kč a 9 517 tis. Kč týkající se poskytnutého
zádržného při prodeji motorů. Tyto pohledávky jsou splatné do roku 2016. 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).
Dlouhodobé poskytnuté zálohy k 31. 12. 2010 se vztahují k jednomu významnému kontraktu z oblasti energetických systémů, který byl uzavřen
v roce 2009 a jehož konečná realizace je plánována na rok 2012 (dále viz odst. 22).
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

Zisk roku 2008

216 405

Zisk roku 2009

133 028

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv uvedených v odstavci 5 a 6.

Výplaty podílů na zisku

–95 000

Výplaty podílů na zisku

–95 000

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Převod nerozděleného zisku

121 405

Převod nerozděleného zisku

Ostatní (zaokrouhlení)

Opravné položky k:

Zůstatek k 31. 12. 2009

Tvorba opravné položky

Zúčtování opravné položky

Zůstatek k 31. 12. 2010

Zásobám

38 590

1 125

–4 404

35 311

Pohledávkám

86 171

14 681

–15 985

84 867

– z toho zákonné

45 499

14 681

–12 857

47 323

– z toho ostatní

40 672

–

–3 128

37 544

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

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2009

K 31. 12. 2010 měla společnost účet s omezeným disponováním u ČSOB. Tento účet se vztahuje k poskytnutým bankovním zárukám a jeho
zůstatek k 31. 12. 2010 a 2009 činil 10 125 tis. Kč a 10 125 tis. Kč.

1 037 861

Ostatní (zaokrouhlení)

–

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2010

1 075 889

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

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

–1

38 028

Zůstatek k 31. 12. 2009

Tvorba rezerv

Zúčtování rezerv

Zůstatek k 31. 12. 2010

24 871

17 166

–20 889

21 148

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

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. 2010 a 2009 činil celkový záporný zůstatek (v souladu s celkovým dohodnutým úvěrovým rámcem
1 125 000 tis. Kč) 321 380 tis. Kč a 347 708 tis. Kč a v rozvaze je vykázán jako krátkodobý bankovní úvěr (viz odstavec 14).

Dlouhodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2010 a 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 2012. Pro tento kontrakt byla společnosti poskytnuta bankovní záruka ve výši 57 008 tis. Kč.

9. OSTATNÍ AKTIVA

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

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

K 31. 12. 2010 a 2009 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 23 272 tis. Kč a 24 687 tis. Kč.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

K 31. 12. 2010 a 2009 společnost eviduje 8 967 tis. Kč a 8 581 tis. Kč závazků pojistného na sociální a zdravotní pojištění splatných v lednu
následujícího roku.

Základní kapitál společnosti se skládá z podílů společníků plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 300 000 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní zahrnují především odměny vedoucích pracovníků a manažerů včetně příslušejících sociálních nákladů, dobropisy a dále
nevyfakturované dodávky zboží, energií a různých služeb.

V roce 2010 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 22).

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

Zůstatek k 31. 12. 2009

Snížení

Zůstatek k 31. 12. 2010

300 000

–

300 000

67

–

67

–921

–2 610

–3 531

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.
Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 14. 4. 2010 a 16. 4. 2009 bylo schváleno následující rozdělení zisku za roky
2009 a 2008 (v tis. Kč):

14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI

Bankovní úvěry
Kontokorentní úvěry
Celkem
Splátka v běžném roce
Splátky v dalších letech

Měna
EUR
CZK
EUR
CZK
–
–
–

2010
Částka v tis. EUR
–
–
3 292
–
–
–
–

Částka v tis. Kč
–
75 018
82 486
238 894
396 398
353 455
42 943

2009
Částka v tis. EUR
Částka v tis. Kč
–
–
–
105 614
1 902
50 331
–
297 377
–
453 322
–
378 051
–
75 271

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům a finančním výpomocím za rok 2010 a 2009 činily 18 149 tis. Kč a 28 429 tis. Kč. Tyto úroky
nebyly zahrnuty do pořizovací ceny majetku.
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Přehled splatnosti bankovních úvěrů v tis. Kč k 31. prosinci 2010:

V roce 2010 a 2009 nebyla společnosti doměřena daň z příjmů.
Bankovní úvěry

Kontokorentní účty

32 075
20 443
15 000
7 500
75 018

321 380
–
–
–
321 380

2011
2012
2013
2014 a dále
Celkem

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně:
2010

2009

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

–

–38 542

–

–30 237

OP k pohledávkám

7 133

–

7 727

–

Smlouvy o úvěrech s ČSOB a UniCredit Bank obsahují zvláštní podmínky, které musí společnost dodržovat. K 31. 12. 2010 a 2009 společnost tyto
podmínky dodržovala.

OP k zásobám

6 709

–

7 332

–

872

–

665

–

15. OSTATNÍ PASIVA

Celkem

Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku

Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění
Rezervy

3 508

–

4 500

–

18 222

–38 542

20 224

–30 237

–

–20 320

–

–10 013

Netto

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.

Společnost zaúčtovala k 31. 12. 2010 a 2009 odložený daňový závazek ve výši 20 320 tis. Kč a 10 013 tis. Kč.

16. DERIVÁTY

18. LEASING

Společnost uzavírá smlouvy o derivátech, o kterých účtuje jako o derivátech určených k obchodování. K 31. 12. 2010 a 2009 společnost přecenila
deriváty na reálnou hodnotu a kladné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných krátkodobých, resp. dlouhodobých pohledávkách.

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3h).
Majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2010 a 2009 (v tis. Kč):

V následující tabulce je uveden přehled kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů k 31. 12.:
Popis
2010
Reálná hodnota
(tis. Kč)
Měnové kontrakty

Kladná
781

2009
Reálná hodnota
Záporná
2 958

Kladná
4 400

Výše nájemného v roce 2010

Výše nájemného v roce 2009

345 560

306 859

Stroje, osobní automobily a kancelářská technika

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn. že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12. 2010 a 2009 (v tis. Kč):

Záporná
–

Kladné reálné hodnoty derivátů, které mají dlouhodobý charakter, činily k 31. 12. 2009 2 432 tis. Kč, a jsou vykázány jako jiné dlouhodobé
pohledávky (viz odst. 6).

17. DAŇ Z PŘÍJMŮ
2010 (v tis.Kč)

2009 (v tis.Kč)

Zisk před zdaněním

142 656

161 558

Nezdanitelné výnosy

–62 769

–16 124

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy

–80 610

–88 620

Tvorba opravných položek (netto)

–6 407

3 440

Tvorba rezerv (netto)

–3 723

–17 332

Ostatní (nedaňové náklady, rozdíl
zůstatkových cen prodaného majetku, atd.)

94 718

48 912

83 865

91 834

19%

20%

15 934

18 367

322

871

16 256

19 238

Popis
Stroje
Dopravní prostředky
Celkem

Součet splátek
Skutečně uhrazené
Skutečně uhrazené
nájemného po celou
splátky nájemného
splátky nájemného
dobu předpokládané- z finančního pronájmu z finančního pronájmu
ho pronájmu
k 31. 12. 2010
k 31. 12. 2009
108 631
121 821
230 452

48 921
77 286
126 207

53 537
90 420
143 957

Rozpis částky budoucích plateb podle
faktické doby splatnosti k 31. 12. 2010
Splatné do
jednoho roku

Splatné po
jednom roce

25 469
17 751
43 220

34 241
26 784
61 025

Neodečitatelné náklady

Zdanitelný příjem
Sazba daně z příjmu
Daň
Daň z minulých let, ostatní
Splatná daň

19. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Společnost poskytla v roce 2010 a 2009 záruku společnosti Hyster Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR (5 012 tis. Kč) za obchodní
závazky dceřiné společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti nepředpokládá neplnění závazků ze strany společnosti
Zeppelin-Körös-Spedit Kft, není tento potenciální závazek k 31. 12. 2010 a 2009 vykázán v rozvaze.

57

58

Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2010

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2010

20. VÝNOSY

Společnost dále eviduje k 31. 12. 2010 dlouhodobou poskytnutou zálohu společnosti Zeppelin Power Systems Ko & GmbH ve výši 51 399 tis. Kč
(viz odst. 6).

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

Prodej strojů a motorů
Prodej náhradních dílů
Pronájem strojů a motorů
Servis strojů
Ostatní
Výnosy celkem

2010
Domácí
2 291 331
510 457
572 553
223 066
6 834
3 604 241

2009
Zahraniční
297 217
12 460
–
7 580
–
317 257

Domácí
2 346 147
525 845
485 876
211 670
11 023
3 580 561

Zahraniční
339 517
12 633
5 353
6 773
–
364 276

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

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

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

2010
Celkový počet zaměstnanců
393
201 089
66 937
5 078
273 104

2009
Celkový počet zaměstnanců
392
206 920
63 466
4 810
275 196

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. V roce 2010 a 2009 činily nákupy
343 771 tis. Kč a 327 046 tis. Kč.
K 31. 12. dosáhly krátkodobé závazky vůči těmto společnostem následující výše (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Zeppelin Power Systems GmbH & Co.KG
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)
Zeppelin Baumaschinen GmbH
MVS Zeppelin GmbH
ZEPPELIN GmbH
Zeppelin Systems
CZ LOKO, a.s.
CZ Logistics s.r.o.
Celkem

2010
5 959
7 001
11 518
3 362
376 151
74
–
513
404 578

2009
10 572
108 793
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. 2010 a 2009 krátkodobě půjčky od
spřízněných osob ZEPPELIN GmbH ve výši 15 000 tis. EUR (375 900 tis. Kč) a 5 000 tis. EUR (132 325 tis. Kč) a Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.,
Slovensko ve výši 0 tis. EUR a 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. 2010 a 2009 záruku za závazky spřízněné osoby Zeppelin-Körös-Spedit Kft. (viz odstavec 19).

23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT

Z celkového počtu zaměstnanců byl v roce 2010 a 2009 1 řídící pracovník.

Ostatní finanční náklady a ostatní finanční výnosy zahrnují zejména kurzové rozdíly a přecenění derivátů na reálnou hodnotu.

22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
V roce 2010 a 2009 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody. Pracovníci vedení společnosti mají
přidělena firemní vozidla do osobního užívání.

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

Společnost prodává výrobky a služby spřízněným osobám. V roce 2010 a 2009 dosáhl tento objem prodeje 220 182 tis. Kč a 316 883 tis. Kč.

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

Krátkodobé pohledávky u spřízněných osob k 31. 12. dosahovaly (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)
Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd
CZ LOKO, a.s.
Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Zeppelin Power Systems Ko & GmbH
Zeppelin Österreich GmbH
Celkem

2010
60
22 039
11 636
21 813
7 393
75
–
–
63 016

2009
9
19 516
10 446
37 692
8 072
24
9 527
469
85 755

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis):

18. 02. 2011

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
tel.: +420 266 015 258
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Stav v běžném období

Z.

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

A.

1.

A.

1.

1.

Odpisy stálých aktiv a pohledávek

A.

1.

2.

A.

1.

A.

161 558

79 661

49 987

170 414

157 125

Změna stavu opravných položek

–4 583

4 500

3.

Změna stavu rezerv

–3 723

–17 332

1.

4.

Kurzové rozdíly

–11 490

–10 024

A.

1.

5.

(Zisk)/ztráta z prodeje stálých aktiv

–50 678

–69 308

A.

1.

6.

Úrokové náklady a výnosy

19 739

28 313

7.

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

–40 018

–43 287

A.

A

1.

Úpravy a nepeněžní operace

142 656

*

Stav v minulém období 2009

–612 511

–755 323

435 313

561 972

0

0

547

255

37 408

42 424

–139 243

–150 672

80 350

–201 206

0

0

–95 000

–95 000

0

0

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

–14 650

–296 206

Peněžní toky z provozní činnosti

Stav v minulém období 2009

Peněžní toky z provozní činnosti

Stav v běžném období

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

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

222 317

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

–40 751

297 483

69 291

161 489

–117 446

232 590

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

–1 130

3 979

–73 105

21

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na začátku účetního období

12 599

8 620

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na konci účetního období

11 469

12 599

211 545

A.

2.

A.

2.

1.

Změna stavu zásob

A.

2.

2.

Změna stavu obchodních pohledávek

A.

2.

3.

Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv

A.

2.

4.

Změna stavu obchodních závazků

43 552

–73 645

A.

2.

5.

Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných
účtů pasiv

36 957

–22 972

A

**

181 566

509 028

A.

3.

1.

Placené úroky

–20 286

–28 568

A.

4.

1.

Placené daně

–8 517

–29 603

A.

5.

1.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

0

0

A

***

152 763

450 857

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

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která je
účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis):

18. 02. 2011

Ing. Josef Mixa

Ing. Dana Křížová

Ing. Pavel Boš
tel.: +420 266 015 258
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Zpráva o vztazích s propojenými osobami k 31. prosinci 2010
1. POPIS KONCERNU
Mateřskou společností společnosti je ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, SRN. Mateřskou společností celé skupiny je Zeppelin-Stiftung
in Verwaltung der Stadt Friedrichshafen, SRN. Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti ZEPPELIN GmbH.

Obdobné služby společnost poskytovala v roce 2010 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.

Osoby podílející se na základním kapitálu:

Vedení společnosti se domnívá, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek a společnosti nevznikla žádná újma.

ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen, Německo

85,00 %

PHOENIX Praha a.s., Praha, Česká republika

7,47 %

Ing. Josef Mixa

7,53 %

Společnost má následující dceřiné společnosti:
• Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica (Slovenská republika) – podíl 100 %.
• Zeppelin Polska Sp. z o.o., Varšava (Polsko) – podíl 100 %.
• Phoenix Zeppelin Ukraine Ltd, Kyjev (Ukrajina) – podíl 100 %.
• Zeppelin-Körös-Spedit Kft., Budapešť (Maďarsko) – podíl 50 %.

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.

3. PRODEJE PROPOJENÝM OSOBÁM
Společnost prodává výrobky a služby spřízněným osobám. V roce 2010 dosáhl tento objem prodeje 220 182 tis. Kč.
Spřízněná osoba
Phoenix Zeppelin, spol.s r.o. (Slovensko)
Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd.
Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG
MVS Zeppelin GmbH
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
CZ LOKO, a.s.
Celkem

v tis. Kč
32 796
24 672
2 953
16 495
3
2 089
3 651
710
136 813
220 182

K sesterským společnostem patří následující společnosti:
• Zeppelin Baumaschinen GmbH, Friedrichshafen, Německo – prodej stavebních strojů.
• Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG, Hamburg, Německo – prodej energetických systémů a lodních motorů.
• MVS Zeppelin GmbH & Co. KG, Friedrichshafen, Německo – půjčování stavebních strojů.
• Zeppelin Österreich GmbH, Fischamend, Rakousko – prodej stavebních strojů.
• Zeppelin International AG, Zug, Švýcarsko – holdingová společnost pokrývající oblast stavebních strojů v Rusku, na Ukrajině, v Turkmenistánu,
Uzbekistánu, Tádžikistánu, Bělorusku a Arménii.
• Zeppelin Silo- und Apparatetechnik GmbH, Friedrichshafen, Německo – výrobní společnost s dceřinými společnostmi v Brazílii, Belgii, Číně, Indii,
USA, Itálii, Velké Británii a Singapuru.

2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
V roce 2010 měla společnost uzavřenou smlouvu o poskytování služeb s mateřskou společností ZEPPELIN GmbH. Tato smlouva pokrývá zejména
odborné poradenství a podporu v oblasti controllingu, financí, právní poradenství, marketingové záležitosti, pomoc v oblasti dispozice stavebních
strojů a další odborné služby, které společnost 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.

4. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Krátkodobé pohledávky u spřízněných osob k 31. 12. 2010 dosahovaly:
Spřízněná osoba
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)
Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Phoenix-Zeppelin Ukraine Ltd
CZ LOKO, a.s.
Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Celkem

2010
60
22 039
11 636
21 813
7 393
75
63 016

Společnost dále eviduje k 31. 12. 2010 dlouhodobou poskytnutou zálohu společnosti Zeppelin Power Systems Ko & GmbH ve výši 51 399 tis. Kč,
která se vztahuje k jednomu významnému kontraktu z oblasti energetických systémů, který byl uzavřen v roce 2009 a jehož konečná realizace je
plánována na rok 2012.
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5. NÁKUPY OD PROPOJENÝCH OSOB

7. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. V roce 2010 činily nákupy
343 771 tis. Kč.

Společnost poskytla záruku společnosti Hyster Germany GmbH v celkové maximální výši 200 tis. EUR (5 012 tis. Kč) za obchodní závazky dceřiné
společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti nepředpokládá neplnění závazků ze strany společnosti Zeppelin-Körös-Spedit Kft., nejsou tyto potenciální závazky k 31. 12. 2010 vykázány v rozvaze.

Spřízněná osoba
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG
ZEPPELIN GmbH
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)
Zeppelin Österreich GmbH
CZ LOKO, a.s.
MVS Zeppelin GmbH
Deutsche Zeppelin-Reederei Gmb
Zeppelin Polska Sp. z o.o
Zeppelin Systems GmbH
Zeppelin-Körös-Spedit Kft.
Celkem

tis. Kč
135 281
79 847
6 820
27 717
6 820
74 184
11 488
105
1 035
58
456
343 771

V průběhu roku 2010 nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající nebo osob ovládaných osobou ovládající ze strany ovládané osoby přijata či
uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako vlastníkovi
ovládané osoby.

V průběhu roku 2010 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.

6. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2010 dosáhly krátkodobé závazky vůči těmto společnostem následující výše:
Spřízněná osoba
Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)
Zeppelin Baumaschinen GmbH
MVS Zeppelin GmbH
ZEPPELIN GmbH
Zeppelin Systems
CZ LOKO, a.s.
CZ Logistics s.r.o.
Celkem

V průběhu roku 2010 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.

2010
5 959
7 001
11 518
3 362
376 151
74
–
513
404 578

V souvislosti s efektivním řízením peněžních toků v rámci koncernu ZEPPELIN společnost přijala k 31. 12. 2010 krátkodobou půjčku od spřízněné osoby
ZEPPELIN GmbH ve výši 15 000 tis. EUR (375 900 tis. Kč). Tato půjčka je vykázána jako krátkodobý závazek v rámci ovládajících a řízených osob.

V Modleticích dne 18. 2. 2011
Statutární orgán společnosti:

Ing. Josef Mixa
jednatel
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