VÝROČNÍ ZPRÁVA
Ke dni 31. 12. 2012

Tel: +420 577 692 119
Fax: +420 577 692 199
E-mail: zliner@zliner.cz

1. Úvodní slovo jednatelů společnosti
Vážené dámy a pánové,
prostřednictvím výroční zprávy Vám chceme poskytnout informace o výsledcích
hospodaření a vývoji společnosti ZLINER s.r.o. za rok 2012.
Rok 2012 byl i přes poměrně neuspořádaný vývoj celé ekonomiky pro společnost
ZLINER s.r.o. docela úspěšným rokem. Došlo k meziročnímu nárůstu tržeb za prodané zboží
o 21%, na úroveň 258 mil. Kč. Zásadně se na těchto tržbách podílel útvar prodej vozidel FIAT
group (nárůst o 64% na 35,5mil.Kč) a dále prodej nových autobusů (nárůst o 46% na téměř
112 mil. Kč).
Obchodní marže z prodaného zboží zaznamenala meziroční narůst o 13%, na úroveň
cca 32 mil. Kč.
Byť se výkony společnosti (tržby za prodej služeb) meziročně zvedly pouze o 2%,
přidaná hodnota dosáhla nárůstu o 8%, na hodnotu 70,4 mil. Kč.
Provozní HV dosáhl úrovně 5,5 mil. Kč. Finanční výsledek činil v tomto roce -1,1 mil.
Kč. Nejvýznamnější položkou finanční části hospodaření byly, stejně jako v předchozích
letech, kurzové rozdíly.
Celkový HV tedy skončil na úrovni 4,343 mil. Kč před zdaněním, což je o 3 mil. Kč více
než v roce předchozím.
Na závěr shrnutí výsledků roku 2012 je potřeba říci, že jsme absolvovali, stejně jako
celá ekonomika poměrně složitý rok. Udělali jsme celou řadu opatření k udržení stability
společnosti a také důvěry zákazníků ve značku ZLINER, za což bychom chtěli poděkovat
všem zaměstnancům, kteří jsou svou dobrou a obětavou prací vidět za veškerými výsledky
společnosti ZLINER s.r.o.

Karel Vodička
jednatel společnosti

Marcel Vodička
jednatel společnosti
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2. Základní údaje o společnosti
2.1. Identifikační údaje ZLINER s. r. o.
Obchodní jméno:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Vznik:

ZLINER s. r. o.
Společnost s ručením omezeným
45479534
CZ45479534
tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
24. března 1992 (zápisem do obchodního rejstříku u rejstříkového
soudu v Brně, oddíl C, vložka 5174)

Předmět podnikání:
1.

Opravy silničních vozidel
 opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
 klempířství a oprava karoserií.
2. Silniční motorová doprava
 nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny
včetně,
 nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5
tuny,
 vnitrostátní příležitostná osobní,
 vnitrostátní veřejná linková.
3. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2.2. Historie
Společnost vznikla jako pokračovatel tradice ČSAO Zlín a byla zapsána dne 24. 3.
1992 do obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5174,
ale její historie sahá až do roku 1966. Od počátku se zabývá službami v oblasti autobusové
dopravy. Postupem doby se ZLINER profiloval do pozice vysoce kvalitního a spolehlivého
dodavatele služeb v oblasti autobusové a trolejbusové dopravy.
Významné milníky společnosti ZLINER:







1966 – Založení společnosti
1990 – Vývoj a výroba vlastních autobusů
1992 – Společnost zprivatizována tzv. „manažerskou cestou“
1996 – Dealerství pro autobusy Karosa, později Irisbus Iveco
2002 – Certifikace systému řízení jakosti dle normy ISO 9001
2009 – Vstup nových vlastníků
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2.3 Vlastnické vztahy
Základní kapitál společnosti je 1.400.000,- Kč a je rozdělen na 2 obchodní podíly po
700.000,- Kč. Vlastníky podílů jsou Marcel Vodička 700.000,- Kč, 50 % podíl a Karel Vodička
700.000,- Kč, 50% podíl.

2.4 Poloha společnosti
Společnost ZLINER s.r.o., je situována ve vlastním areálu ve Zlíně – Loukách, na třídě
Tomáše Bati.

2.5 Orgány společnosti




jednatel – Karel Vodička
jednatel – Marcel Vodička
jednatel – Ing. Luděk Drlík, MBA, Ph.D.

Jménem společnosti jednají a podepisují společně dva jednatelé. Podepisování za
společnost se děje tak, že k předepsané nebo předtištěné obchodní firmě společnosti připojí
společně dva jednatelé svůj vlastnoruční podpis dle podpisového vzoru.
2.6 Management společnosti ZLINER s.r.o., k 31. 12. 2012


Ing. Luděk Drlík, MBA, Ph.D., generální ředitel společnosti






Luděk Klapil, ředitel divize Finanční a správní
Libor Chovanec, ředitel divize ND
Ing. Lukáš Staníček, ředitel divize Dopravní technika
Ing. Miriam Chmelová Holbová, ředitelka divize Projekty

2.7. Řídící a organizační struktura
útvary

středisko

1 Divize dopravní technika (Výroba )

100

hlavní činnost
120 – karosárna
130 – motorárna, strojírna, podvozky
140 – výbava autobusů
150 – servis, čalounická dílna, lakovna

2 Divize Projekty

200

Vedení projektů společnosti

3 Maloprodejna

233

Prodejny železářství, Vodo-Topo

4 Prodej autobusů

243

Prodej nových autobusů

5 Akvizice

253

Nové akvizice společnosti

6 Prodej ND a zásobování

300

Prodej ND, zásobování, sklady

7 Podniková režie

400

ostatní nezařaditelné provozy (režie)

8 Autosalon

500

Autosalon

9 Vedení společnosti

600

Vedení společnosti, marketing
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Důležité milníky ve vedení a organizaci společnosti:
únor 2012 – na základě rozhodnutí valné hromady společnosti došlo k založení
dozorčí rady společnosti včetně zápisu do obchodního rejstříku. Předsedou dozorčí rady byl
jmenován externí manažer, Ing. Štěpán Pecka. Zároveň byl jmenován třetím jednatelem
Ing. Oldřich Pavlovský, toho času generální ředitel společnosti.
červen 2012 – došlo ve společnosti ke změně ve vedení a zároveň došlo k novému,
diviznímu, uspořádání. Kromě drobných změn, které se týkají přejmenování některých
dosavadních útvarů, došlo také k vytvoření nové divize Projekty a dále k vyčlenění vedení
společnosti (GŘ a jednatelé), sekretariátu a oddělení marketingu do samostatného
střediska. Do útvaru 400 (režie a správa) byla nově začleněna střediska doprava a údržba.
Byl odvolán z funkce jednatele a generálního ředitele Ing. Oldřich Pavlovský a zároveň byl
jmenován novým jednatelem a generálním ředitelem Ing. Luděk Drlík, Ph. D., MBA.

3. Hlavní činnosti a trhy
V současné době společnost nabízí především prodej nových autobusů, prodej
náhradních dílů, zejména na autobusy Karosa, resp. Iveco a ND na trolejbusy, střední a
generální opravy autobusů a trolejbusů, nonstop servis, přestavby autobusů na CNG,
speciální úpravy a přestavby autobusů, školení servisních pracovníků, dodávky obslužných
vozidel.
Z důvodu ekonomické krize v Itálii byla přerušena spolupráce s firmou
BredaMenarinibus S.p.A., se kterou jsme spolupracovali v oblasti výroby nízkopodlažních
ekologických minibusů na alternativní pohon (elektrobusy).
Prodejny náhradních dílů se nacházejí ve Zlíně, Brně, Praze, Hradci Králové, Českém
Krumlově, Kyjově a v Chomutově, s cílem pokrýt celou ČR.
Významná je pro rozvoj firmy také spolupráce se zahraničními partnery, zejména ze
SR, Rakouska a Německa, a to jak v oblasti oprav autobusů a trolejbusů, tak i při renovacích
a opravách atypických vozidel nebo veteránů.
Plynulá provázanost mezi opravárenskými, výrobními a obchodními činnostmi firmy
Zliner, to vše navíc v moderních prostorách, činí tuto firmu nepřehlédnutelným subjektem
na českém a slovenském trhu v oblasti autobusové dopravy.
Společnost ZLINER s.r.o. je autorizovaným prodejcem a servisem automobilů
značek Fiat a Alfa Romeo. Zároveň je autorizovaným servisem a prodejcem ND značky
Toyota.
Společnost provozuje v rámci svého areálu také maloprodejnu sortimentu elektro,
železářství a vodo – topo.

4. Výrobní prostředky
4.1 Pozemky a budovy
Společnost má ve svém vlastnictví pozemky a budovy v areálu ZLINER na třídě
Tomáše Bati ve Zlíně. Budovy, výrobní halu, lakovnu, sklady a ostatní prostory, ve kterých
v rámci areálu společnosti ZLINER s.r.o. podniká, využívá společnost pro vlastní účely.
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Pouze část administrativních ploch, jedna prodejna a část parkovacích ploch jsou
pronajímány externím nájemcům.
4.2 Investiční program
V roce 2012 společnost vynaložila do oprav vlastního majetku cca. 1,9 mil. Kč.
Celkově bylo v roce 2012pořízeno investic za 1,4 mil. Kč, z toho největší podíl byl
investován do strojního zařízení.

5. Životní prostředí
ZLINER s.r.o. plní svoji zákonnou povinnost v oblasti odpadového hospodářství, dle
platných předpisů. V oblasti zpětného odběru a využití odpadů z obalů plní své povinnosti
tím, že za tuto činnost platí pověřené organizaci EKO-KOM, a.s. částky uložené zákonem.
Z výše uvedených důvodu zde dle názoru společnosti neexistuje téměř žádné
ekologické riziko.

6. Personalistika
6.1. Personální a mzdová politika 2012
Průměrná měsíční mzda:
2007
Celkem ZLINER
19.827,-

2008
22.707,-

2009
22.300,-

2010
22.957,-

2011
22.457,-

2012
22.850,-

Průměrná hodinová mzda:
2007
2008
Výrobní dělníci
116,28
133,38
Režijní dělníci
100,31
107,42

2009
126,64
103,62

2010
122,85
105,39

2011
124,65
106,28

2012
125,16
105,98

6.2. Složení zaměstnanců v roce 2012

Stav k 31. 12. 2011
Stav k 31. 12. 2012

Výrobních
dělníků
Stav
%
48
32
44

30

Režijních
dělníků
Stav
%
41
27
39

27

THP

Celkový počet

stav
63

%
41

stav
152

%
100

63

43

146

100

V průběhu roku neprobíhaly ve stavech zaměstnanců žádné výrazné regulace mající
vliv na počty zaměstnanců.
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7. Ekonomika
V roce 2012 byl dosažen hospodářský výsledek – zisk 4,34 mil. Kč před zdaněním.
7.1 Výkaz zisku a ztráty

7.2 Rozvaha
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7.3 Bankovní úvěry a výpomoci
Společnost měla k 31. 12. 2012 na financování obchodních podílů poskytnut úvěr od
KB ve výši 40 mil. Kč – zůstatek jistiny ke konci roku činil 17.350 tis. Kč. Dále provozní úvěr
ve výši 14.000 tis. Kč poskytnutý Raiffeisenbank a.s.. Společnost dále čerpala účelové úvěry
– zůstatek jistiny byl ke konci roku ve výši 655 tis. U všech úvěrů jsou dodržovány platební
podmínky.

8. Rozdělení zisku
Valná hromada společnosti konaná dne 30. 06. 2012 schválila rozdělení zisku za
období 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 následovně:

„…ponechat částku 3.455.465,71 Kč jako nerozdělený zisk.“
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami
za rok 2012
dle §66a odst. 9 Obchodního zákoníku
zpracovaná dle § 66a, odst. 9 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním
znění


Ovládající osoby: Marcel Vodička, Bukovice 30, rodné číslo 740522/3760,
Karel Vodička, Bukovice 30, rodné číslo 710704/3746



Ovládaná osoba: ZLINER s.r.o., tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín, IČ 45479534, vedená u
rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C 5174



Propojené osoby (§ 66a, odst. 9 ObchZ)
 WKMB plusinvest s.r.o., IČ 28306961
 ELKOV elektro a.s., IČ 26279690
 ELKOV reals a.s., IČ 27755274

I. Přehled smluv a dalších právních úkonů, uzavřených (provedených) mezi
účastníky Zprávy o vztazích
Do 31. 12. 2012 byly mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami
uzavřeny následující smlouvy a provedeny další právní úkony:
- v účetní evidenci je vedena jako dlouhodobý závazek bezúročná půjčka poskytnutá
společníkem Marcelem Vodičkou ve výši 9,165.500,- Kč
II. Přehled smluv a dalších právních úkonů mezi ovládanou a propojenými
osobami uzavřených v roce 2012 nebo platných k 1. 1. 2012
-

ELKOV reals a.s. – ZLINER s.r.o. eviduje v účetnictví poskytnutou provozní zálohu ve
prospěch ELKOV reals a.s., účetní stav k 31. 12. 2012 – 4.200 tis. Kč
ZLINER ENERGY a.s. – ZLINER s.r.o. v roce 2012 nakoupil služby v celkové hodnotě
57 tis. Kč, opačným směrem byly poskytnuty služby v celkové hodnotě 583 tis. Kč
ZLINER TRUCK a.s. – ZLINER s.r.o. v roce 2012 nakoupil zboží a DHM v celkové
hodnotě 553 tis. Kč, opačným směrem bylo prodáno zboží v celkové hodnotě 1.828
tis. Kč
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Komentář ke smlouvám a k dalším právním úkonům mezi ovládanou osobou
a propojenými osobami
Smlouvy byly realizovány v souladu s ustanovením zákonných a právních norem, dle
kterých byly uzavřeny a plněny dle dohodnutých smluvních podmínek a v úrovni cen
obvyklých v běžném obchodním styku.
Jednatelé společnosti ZLINER s.r.o. touto zprávou konstatují, že společnosti
nevznikla ztráta související s uzavřenými smlouvami, právními úkony nebo činností konanou
ovládající, propojenou nebo třetí osobou ve vztahu k ovládané nebo propojené osobě,
pokud tak není výslovně uvedeno v komentáři ke konkrétním případům
Ve Zlíně dne 19. 6. 2013

Karel Vodička
jednatel společnosti

Marcel Vodička
jednatel společnosti
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