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Identifikační údaje  

Obchodní firma: FANS, a.s. 

Datum založení: 1. ledna 1992 

Transformace na a.s.: 21. listopadu 1997 

Sídlo: Na květnici 1064/17, 140 00 Praha 4, Česká republika 

IČ: 25625381 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, č.ú.: 15905531/0100 

Zápis v obchodním rejstříku: B 5051 vedená u Městského soudu v Praze  

 

Tel.: +420 234 718 970, +420 469 312 460 

Fax: +420 234 718 918, +420 469 311 367 

 

 

 

 

praha@fansct.com,  info@fansct.com 

www.fans.cz 

Druh    akcie 

Datum emise  01. listopadu 2006 

Forma   na jméno 

Podoba   listinná 

Měna   CZK 

Jmenovitá hodnota  50 000,- CZK 

Počet kusů  200 

Celkový objem emise  10 000 000,- CZK 

Obchodovatelnost  neobchodovatelná  

 

Cenné papíry 
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Hlavní produkty a aktivity FANS, a.s. 

Ilustrační fotografie 

 Výstavba na klíč chladicích věží s nuceným nebo přirozeným 

tahem v provedení beton, ocel, nerez nebo FRP 

 Vzduchové chladiče a kondenzátory páry od návrhu až  

      po uvedení do provozu 

 Inženýring, výroba a dodávka chladicích okruhů a jejich 

technologií pro průmyslové aplikace 

 Klasické parní elektrárny 

 Paroplynové elektrárny 

 Kogenerační jednotky 

 Turbíny, turbosoustrojí, strojovny 

 Kotle a kotelny 

 Spalovny odpadů 

 Větrné elektrárny 

ČLENEM OD ROKU 2014 ČLENEM OD ROKU  2007 ČLENEM OD ROKU 2013 
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 

             společnosti 
Fyzikální zákony platí ve všech oblastech života. Toto není jen formulace převzatá z nějaké knihy,  

nad kterou je nebo není potřeba se zamyslet, ale mohu potvrdit, že společnost FANS, a.s. si je 

vyzkoušela na vlastní kůži. 
  

Když jsem se před rokem zmiňoval o celosvětové situaci na trhu s chlazením a hlavně nakolik nás ovlivnil pád trhu Ruské 

Federace v oblasti výstavby nových energetických zařízení, tak jsem ve skrytu duše věřil, že není možné, aby všechny 

průmyslové činností, které v sobě obsahují chlazení utrpěly pád. S radostí jsem musel hledět jak se v roce 2015 rozjíždí 

zakázková náplň směřovaná do průmyslu zpracování ropy a chemie. Musím přiznat, že tato průmyslová oblast byla 

tahounem FANS, a.s. a přinesla nejlepší výsledky jak v oblasti přidané hodnoty, tak i zisku. Dlouhodobě tato oblast přináší 

vyšší přidanou hodnotu, která se potkala s trendy v oblasti snižování režijních nákladů. Při detailnějším pohledu můžeme 

s radostí konstatovat, že přidaná hodnota se zvedla na 3 násobek ve srovnání s předešlým rokem a dosáhla úrovně 132 

miliónů Kč.  

 

Toto protknutí přineslo zisk na úrovni 41 miliónů Kč, což při výkonech 907 miliónů představuje slušnou rentabilitu 4,5%. 

Dosažení ještě většího zisku nám bránilo oslabování ruského rublu, kde jsme museli odepsat 12 miliónů Kč. Je to sice 

méně než před rokem, ale i toto číslo je nadále značně vysoké. Ukazuje, že se v budoucnu musíme více soustředit na 

zabezpečení kurzového rizika a užití další nástrojů k eliminaci kurzových ztrát. V loňském roce došlo i ke stabilizaci 

hospodaření jednotlivých dceřiných společností, kde všechny vykázaly kladný hospodářský výsledek. U některých došlo i 

ke zlepšení celkové finanční stability, a tudíž se vytvořil velmi dobrý prostor pro zlepšování i v roce následujícím. 

Ing. Rostislav Žoudlík 
předseda představenstva 
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 

             společnosti 
Velký potenciál vidím v rozvoji FANS ASIA Pvt. Ltd., kde došlo ke změně akcionářské struktury a dnes je ve vlastnictví 

FANS, a.s. 85% akcií. Společnost přešla na manažerský styl řízení s cílem vybudovat do 5 let silnou společnost 

s působením nad rámec Indie. OOO „FANS-Vostok“ se bude více lokalizovat na trhu Ruské Federace a bude hledat nové 

příležitosti i v oblasti inženýringu. Toto směřování potvrzuje podpis kontraktu pro Lukoil, kde dodávka chladicí jednotky 

je pouze polovina z celkové hodnoty zakázky. Dceřiná společnost Proficool FANS Sp. z o.o. bude ve skupině odpovědná 

za trhy na západ od našich hranic a produktově bude více směřovaná na rozvoj produktů HVAC. 

  

Nejdůležitějším v této turbulentní době bude správně nastavit kormidlo byznysu tam, kde můžeme se svými produkty 

nebo službami uspět. Vnitřní procesy již máme velmi dobře nastavené z loňského roku a letos se musíme zaměřit na 

oblast obchodu. Musíme nalézt nové příležitosti a posílit obchodní odpovědnost do všech oblastí života společnosti. Jak 

jsem se zmiňoval v úvodu, každá akce musí vyvolat reakci a já pevně věřím, že reakce na změny učiněné ve skupině 

FANS již na sobě nenechá dlouho čekat. 

   

Dovolte mi na závěr poděkovat všem našim partnerům, zaměstnancům a členům orgánů společnosti, kteří se aktivně 

podíleli na úspěšném chodu a rozvoji akciové společnosti FANS v roce 2015. Přeji nám všem úspěšný rok 2016 jak 

v profesním, tak i osobním životě. 

  

V Praze dne 27. 04. 2016  

  

Ing. Rostislav Žoudlík 

předseda představenstva 
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Historie společnosti 

2016 Strategické spojení se společností ENKOM, a.s. 

2014  Otevření nové projekční kanceláře v New Delhi v Indii 

2013 Založení Proficool FANS Sp. z o. o. v polských Katowicích 

2009 Založení FANS ASIA Pvt. Ltd. se sídlem Visakhapatnam v Indii 

2008 ZAO „FANS-Vostok” v Moskvě v Rusku 

2006 FANS přichází na trhy Střední Asie 

2003 Založení filiálky v Moskvě 

1998 Výrobní závod v Hlinsku  

1997 Transformace společnosti na a.s.  

1993 Transformace společnosti na s.r.o.  

1992 Založení společnosti  

  ENERGETICKÉ   A   
 
          PRŮMYSLOVÉ CELKY  
 
          NA KLÍČ 
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Dozorčí rada a představenstvo akciové společnosti 

Dozorčí rada s platností od 01. 07. 2014 doposud 

Ing. Petr Síleš  – předseda dozorčí rady 

Ing. Jana Kytlicová – člen dozorčí rady  

Ing. Jan Havlis – člen dozorčí rady  

Představenstvo s platností od  01. 07. 2014 – 30. 04. 2016 

Ing. Rostislav Žoudlík – předseda představenstva 

Ing. Peter Singhoffer  – místopředseda představenstva 

Ing. Petr Veselý – člen představenstva  

S účinností od 01. 04. 2016 

Organizační struktura 

Představenstvo s platností od  01. 05. 2016 doposud 

Ing. Rostislav Žoudlík – předseda představenstva 

Ing. Peter Singhoffer  – místopředseda představenstva 

Mgr. Tomáš Wrana – člen představenstva  

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 

Právní útvar 

Personální útvar 

Zmocněnec vedení 

pro jakost  

a životní prostředí  

Zmocněnec vedení  

pro bezpečnost 

práce 

Poradce GŘ  

pro projekty se SNS 

Office Manager 

Obchodní úsek   Ředitelé projektů 

Výrobně-technický 

úsek 

Finanční úsek 

Úsek výzkumu a 

rozvoje 
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Dceřiné společnosti ve světě 

OOO „FANS-Vostok“ 

Datum založení: 3. března 2008 

Sídlo: ul. Berežkovskaja Naberežnaja 20, 121 58 MOSKVA, Ruská federace 

Tel.: +7 499 600 1493, Fax: +7 499 600 1493, E-mail: fansrussia@yandex.ru 

IČ: 1087746303171 

Vlastnická struktura k 31. prosinci 2015 

100 % FANS, a.s., Praha 

FANS ASIA Pvt. Ltd. 

Datum založení:  21. října 2009 

Sídlo: S No. 128/1, flat 404, Vinayak Paradise, Autonagar,  

Visakhapatnam – 530012, Andhra Pradesh, Indie  

Tel.: +91 891 252 5169, Fax: +91 891 307 8525,  

E-mail: fansasia@fansct.com 

IČ: U29306AP2009PTC065572 

Vlastnická struktura k 31. prosinci 2015 

85 % FANS, a.s., Praha 

15 % JEHACE s.r.o., Praha  
 

Proficool FANS Sp. z o.o. 

Datum založení: 27. února  2013  

Sídlo: ul. Jana III Sobieskiego 11/E6, 40-082 KATOWICE, Polsko 

Tel.: +48 32 441 67 00-02, Fax: +48 32 441 67 10, E-mail: biuro@fansct.com 

IČ: 243202586 

Vlastnická struktura k 31. prosinci 2015 

100 % FANS, a.s., Praha 
 

www.fansct.ru, www.proficool-fans.com 
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Organizační složky 

FANS – organizačná zložka BRATISLAVA 

Datum založení: 01. února 2001  

Sídlo: Priemyselná 8, 821 09 BRATISLAVA, Slovenská republika 

E-mail: info@fansct.com 

IČ:  36068144 

 

 

 

FANS A. S. – Project Office 

Datum založení:  02. května 2012 

Sídlo: Plot 34, Sector 44, Institutional Area, Gurgaon – 122003, Haryana, 

INDIA 

Tel.: +91 124 424 1913,  Fax: +91 124 424 1914, E-mail: fansasia@fansct.com 

IČ: F04413  
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Zpráva o vztazích 

Zpráva o vztazích 

  

  

        mezi ovládající a ovládanou osobou 

  

a  

  

vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami 

  

  

za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015. 

   

  

  

  

Březen 2016 



12 

Zpráva o vztazích 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 

 

 

mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a 

propojenými osobami, za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015. 

  

Představenstvo společnosti FANS, a. s., IČ: 256 25 381, se sídlem Na květnici 

1064/17, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 5051 (jako společnosti ovládané, 

vypracovalo podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) následující zprávu o vztazích mezi 

společností FANS, a. s., a ovládající osobou a mezi společností FANS, a. s., a 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou nebo společností FANS, a. s. (dále 

též jen „propojené osoby“) za uplynulé účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 

(dále jen „rozhodné období“). 

  

  

 Ing. Rostislav Žoudlík  

    trvale bytem Ve Svahu 1176/29, 147 00 Praha 4, jako osoba ovládající a 

   řídící, 

  

 FANS, a.s. 

IČO: 256 25 381 

Na květnici 1064/17,  Nusle, 140 00 Praha 4, jako osoba ovládaná, 

                                                                                     

                                    

 další propojené osoby, tj. osoby ovládané osobou ovládanou nebo přímo osobou 

ovládající: 

Název společnosti IČO Adresa - sídlo 
Úloha v uskupení dle  

§ 82, odstavec 2 (b) 

DAC Motors a.s. 247 94 724 

Hvězdova 1716/2b 

140 78, Praha 4 – 

Nusle, Česká republika 

Společnost v roce 

2015 nevyvíjela žádné 

obchodní aktivity 

KOVALSKY & PARTNERS 

s.r.o. 
023 88 987 

Hvězdova 1716/2b 

140 78, Praha 4 – 

Nusle, Česká republika 

Společnost poskytuje 

poradenství v oblasti 

personalistiky  

Proficool FANS, sp.z o.o. 243202586 

ul. Jana III Sobieskiego 

11/E6 

40-082 Katowice 

Polsko 

Výroba, design, 

výzkum a vývoj 

v oblasti chlazení se 

zaměřením 

obchodních aktivit na 

území Polska 

ZAO <<FANS-VOSTOK>> 

transformováno 15.6.2015 

na OOO <<FANS-

VOSTOK>> 

7703023935 

ul. Berežkovskaja 

Naberežnaja, 20, 121 

58 Moskva, Ruská 

federace 

  

Obchodní činnost 

v oblasti průmyslového 

chlazení na území 

Ruské federace 

FANS ASIA PRIVATE 

LIMITED 

U29306AP2009PTC

065572 

S No. 128/1, flat 404. 

Vinayak Paradise, 

Autonagar, 

Visakhapatnam-

530012, Andhra 

Pradesh, Indie 

  

Dodávky v oblasti 

chlazení se zaměřením 

obchodních aktivit na 

území Indie 
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Zpráva o vztazích 

1. Struktura vztahů  

Struktura vztahů mezi všemi propojenými osobami uskupení (koncernu) byla vertikálně i horizontálně vícestupňová s jednotným řízením a v roce 2015 byla spojena s jednou 

jedinou změnou, kdy společnost ZAO FANS – Vostok přešla transformací na OOO FANS – Vostok a Ing. Rostislav Žoudlík nabyl její 100% podíl. Struktura vztahů nyní vypadá 

následovně: 

 

2. Úloha FANS, a.s., v rámci seskupení  

FANS, a.s., je největší společností v rámci uskupení, a to co do velikosti tržeb, bilanční sumy i počtu zaměstnanců. S výjimkou společností KOVALSKY & PARTNERS s.r.o. a DAC 

Motors a.s. je podnikatelská činnost všech společností v uskupení orientována na dodávky investičních celků, zejména pak v oblasti průmyslového chlazení (chladicí věže, chladicí 

okruhy, atp.)   

FANS, a. s., plní roli klíčové společnosti uskupení. Je společností především výrobní respektive výrobně - projekční (výroba, design, výzkum a vývoj v oblasti průmyslového 

chlazení). 

   

3.  Způsob a prostředky ovládání  

Ing. Rostislav Žoudlík, jakožto ovládající osoba, ovládá společnost FANS, a.s., zejména prostřednictvím výkonu svých práv 100 % akcionáře ovládané osoby, tj. prostřednictvím 

rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, prostřednictvím svého přímého vlivu jako člena statutárního orgánu ovládané společnosti a rovněž i 

prostřednictvím personálního obsazení představenstva a dozorčí rady osobami vykonávajícími zároveň manažerské funkce v ovládané společnosti, čímž je zabezpečeno 

strategické řízení společnosti v souladu se strategickými záměry vlastníka – ovládající osoby. 
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Zpráva o vztazích 

  
Název smlouvy 

  
Datum 

uzavření 

  
Účinnost 

do 

  
Předmět smlouvy / Poskytnuté 

plnění 

  

Kupní smlouva 088/15 ve znění dod 1 

a 2 

  

27.7.2015 

  

23.10.2015 

  

  

Komponenty, čidla a náhradní díly 

pro 9 věží 3xCTF 100/III pro 

Naftan BOV4 

Smlouva o dílo č. 184/15 22.9.2015 15.12.2015 Dodávka pro KGHM 

4. Personální propojení osoby ovládající a ovládané  

V roce 2015 byla společnost FANS, a.s., s ovládající osobou personálně propojena 

prostřednictvím výkonu funkce statutárního orgánu – předsedy představenstva ve 

společnosti FANS, a.s. ze strany 100% akcionáře společnosti FANS, a.s. - Ing. 

Rostislava Žoudlíka. 

    

5. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí  

    ovládaných osob:  

V roce 2015 nebylo učiněno žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající 

osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10% 

vlastního kapitálu FANS, a.s. dle účetní závěrky za rok 2015. 

  

6. Výčet uzavřených smluv a právních jednání mezi osobou ovládající a  

    ovládanou nebo mezi propojenými osobami  

V roce 2015 nebyly mezi společností FANS, a.s., a Ing. Rostislavem Žoudlíkem 

uzavřeny žádné smlouvy.: 

V roce 2015 zůstala v platnosti smlouva o výkonu člena představenstva  ze dne 

25.4.2014, na základě které Ing. Rostislav Žoudlík vykonává funkci předsedy 

představenstva FANS, a.s. 

 

7.  Výčet uzavřených smluv a právních jednání mezi propojenými osobami 

V roce 2015 byly mezi společností FANS, a.s., a propojenými osobami uzavřeny 

následující smlouvy:  

 

 Se společností Proficool FANS, sp. z o.o.: 

V roce 2015 zůstaly v platnosti smlouvy: 

1. Rámcová smlouva o realizaci zakázek ze dne 15.5.2014 o Stanovení pravidel pro 

realizaci zakázek FANS, a.s. prostřednictvím Proficool FANS, sp. z o.o.  

  

2. Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání a úhradě služeb spojených s 

jejich užíváním 1.8.2014 na pronájem skladovacích prostor v prostorách výrobního 

areálu FANS, a.s. v Hlinsku, a to do konce roku 2015, kdy platnost smlouvy skončila, 

aniž by došlo k jejímu prodloužení.  

  
Název smlouvy 

  
Datum 

uzavření 

  
Účinnost 

do 

  
Předmět smlouvy / Poskytnuté 

plnění 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

--- 
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Zpráva o vztazích 

 Se  společností FANS ASIA PVT LTD:  Se společností  ZAO <<FANS – VOSTOK>> a OOO <<FANS – VOSTOK>>: 

  
Název smlouvy 

  
Datum 

uzavření 

  
Účinnost 

do 

  
Předmět smlouvy / 

Poskytnuté plnění 

Smlouva č. 015/15 o dodávce (kupní) 7.9.2015 31.12.2016 

(do splnění) 

Dvě ventilační věže CTF 200/III 

Smlouva č. 016/15 o dodávce (kupní) 

se ZAO FANS - VOSTOK 

16.1.2015 4/2016 

zaplaceno 

Stroj na skládání chladicího 

systému 80.000 RUB 

 Smlouva č. 016/15 (kupní ) s OOO 

FANS - VOSTOK 

19.8.2015 31.12.2016 Ventilátor pro Sibur SK-400 

026/15 ZAO FANS-VOSTOK 11.2.2015 11.2.2016  Dodávka kabelů pro Omsk 

897.500 RUB 

Smlouva č. 025/15 se ZAO FANS-

VOSTOK 

11.2.2015   O půjčce 2.200.000 RUB 

066/15  ZAO FANS-VOSTOK Dohoda 

o spolupráci 

1.4.2015 31.12.2015 Dodávka technické studie pro 

chladicí okruh 2 mil. RUB 

067/15 ZAO FANS-VOSTOK Dohoda 

o spolupráci 

1.4.2015 31.12.2015 Dodávka technické studie na 

chladicí věž 2 mil RUB 

089/15 smlouva o půjčce 3.7.2015 3.7.2016 8.000.000 RUB 

166/15 OOO FANS-VOSTOK půjčka 1.12.2015 31.5.2016 26.100.000 RUB 

V roce 2015 nadále zůstaly v účinnosti následující smlouvy: 

 

1. Smlouva č. 164-12-OS SNS ze 27.11.2011 o poskytnutí úvěru ve výši 6 mil. RUB 

s úrokem 5% p.a., tato půjčka byla splacena k 25.5.2015.   

2. Smlouva o půjčce 2.200.000 RUB ze 17.7.2014, tato půjčka byla splacena 

k 18.2.2015. 

3. Smlouva o servisním zastoupení (smlouva č. 068/14/SPS/121) ze 17.7.2014 

zastoupení FANS, a.s. na území Ruské federace. 

4. Smlouva č. 014/11/SOP/OU-SNS ze dne 1.2.2011, jejímž předmětem je 

zprostředkování obchodních případů v oblasti průmyslového chlazení. 

  
Název smlouvy 

  
Datum 

uzavření 

  
Účinnost 

do 

  
Předmět smlouvy / 

Poskytnuté plnění 

  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

dodávkách stavebních prací – projekt 

MEJA 

  

  

26.3.2015 

  

Do 

ukončení 

projektu 

  

  

Dodávka veškerých stavebních 

prací v rámci výstavby chladicích 

věží pro tepelnou elektrárnu 

MEJA, Indie 

V roce 2015 nadále zůstaly v účinnosti tyto smlouvy: 

  

1. Smlouva o dodávkách stavebních prací ze 20.9.2014 pro projekt Nabinagar  

2. Smlouva 013/15 o dokončení stavebních a montážních prací ze 27.11.2014 na 

projektu Meja  

3. Konsorciální smlouva se společností FANS, a.s. týkající se zakázky na dodávku 

chlazení pro společnost Rashtriya Ispat Nigam Limited, Indie ze dne 19.8.2010;  

4. Konsorciální smlouva se společností FANS, a.s. týkající se zakázky spec. č. 

MEC/8/11/S3/Q74T/003 pro společnost Rashtriya Ispat Nigam Limited, Indie 

ze dne 5.2.2015;  

5. Smlouva o půjčce se společností FANS, a.s. ze dne 23.3.2011 (smlouva č. NO 

028/11/OS/GR) ve výši INR 1,625,000.-   

6. Smlouva o půjčce se společností FANS, a.s. ze dne 18.12.2013 (smlouva č. 

193/13/OS/GR) 2,400,000 INR.- 
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Zpráva o vztazích 

  
Název smlouvy 

  
Datum 

uzavření 

  
Účinnost 

do 

  
Předmět smlouvy / Poskytnuté 

plnění 

  
--- 

  

  
--- 

  
--- 
  

  
--- 

8.  Výčet jiných právních jednání  

V průběhu účetního období nebyla ve prospěch osoby ovládající a osob 

ovládaných osobou ovládající učiněna žádná další právní jednání mimo rámec 

běžných právních jednání uskutečňovaných ovládající osobou, v rámci výkonu 

jejích práv, jako akcionáře ovládané osoby.  

  

9.  Jiná opatření, poskytnutá plnění a protiplnění  

Mimo výše uvedeného nebyla v průběhu účetního období roku 2015 mezi 

ovládanou a ovládající osobou a propojenými osobami uskutečněna žádná 

jiná plnění či protiplnění.  

  

10.  Zhodnocení  

Společnost FANS, a.s., prohlašuje, že jí nevznikla, z titulu uzavření výše 

uvedených smluv, výše uvedených jiných právních jednání, ostatních opatření 

a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění,  žádná újma. Nepřichází tak v 

úvahu posuzování vyrovnání újmy podle § 71 a 72 ZOK. 

  

   

V Praze dne 31.3.2016 

  

   

  

  

………………………………………..….                                  

      Ing. Rostislav Žoudlík                                                          

    předseda představenstva                                                           

                 FANS, a.s. 

 Se společností DAC MOTORS a.s.: 

V roce 2015 nadále zůstala v účinnosti licenční smlouva č. 074/12/LCS/ON uzavřená dne 

2.4.2012. 

 

 

 

 Se sesterskou společností KOVALSKY & PARTNERS s.r.o.: 

  
Název smlouvy 

  
Datum 

uzavření 

  
Účinnost 

do 

  

Předmět smlouvy / Poskytnuté 

plnění 

  

Smlouva o spolupráci 

  

1.6.2014 

  

Na dobu 

neurčitou 

Poradenství v personalistiky a 

získávání kandidátů na pracovní 

pozice 

  

Smlouva o podnájmu nebytových 

prostor 

  

31.1.2014 

  

31.12.2014 

s automatickým 

prodloužením o 

1 rok 

  

Podnájem kancelářských prostor 

na adrese Lomnického 9, 140 00 

Praha 4 
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Politika jakosti, EMS a OHSAS FANS, a.s. 

Společnost FANS, a s. považuje za prvořadý úkol trvalé uspokojování požadavků a potřeb 

zákazníků, konečných uživatelů i našich partnerů. K tomu přijala zásadu trvalého 

zlepšování jakosti u svých produktů nejen v oblasti technické, ale rovněž s příznivými 

výsledky pro zákazníka v oblasti ekonomiky jejich provozování. Strategií firmy je být stále 

nablízku zákazníka, nabízet produkty „šité na míru“ a řešit všechny jeho potřeby v této 

oblasti. Záměrem je být vyhledávaným obchodním partnerem a spolehlivým 

dodavatelem.   

 

FANS, a.s. disponuje vlastním návrhem a vývojem, současně aktivně sleduje nové 

poznatky vědy a výzkumu, spolupracuje s výzkumnými ústavy i ČVUT a snaží se získané 

poznatky aplikovat ve svých produktech a neustále rozšiřovat sortiment nabízených 

produktů  

a služeb.  

 

Konečné výsledky FANS a.s. jsou společným dílem jejích pracovníků, pro které vytváří 

vhodné podmínky tvůrčího klimatu. Ten patří k nezbytným podmínkám rozvoje 

společnosti a neustálému zvyšování jakosti produkce. Společnost se svým individuálním 

přístupem  

ke každému pracovníkovi a pracovním skupinám snaží zvyšovat kvalifikaci, která je 

základním kamenem pro zajišťování potřeb našich zákazníků. Rozvíjí týmovou práci  

a posiluje odpovědnost všech zaměstnanců za kvalitu produktů. 

 

Společnost FANS, a.s. přednostně spolupracuje s prověřenými dodavateli a dbá na to, aby 

veškeré nakupované materiály, subdodávky a služby odpovídaly přijatým zásadám řízení 

jakosti.  

 

U dodavatelů a subdodavatelů se snaží zlepšovat systém jakosti jejich pravidelným 

hodnocením a výběrem.   

 

FANS, a.s. zavedla a neustále zlepšuje systém řízení jakosti, jehož cílem je dosahování 

vysoké úrovně jakosti a spolehlivosti našich výrobků a služeb.                                                                                                                  

Strategickým cílem společnosti je stát se lídrem na trhu v rámci středoevropského  

a východoevropského teritoria a významným partnerem asijské a africké části světa. Proto 

vylepšuje jak vlastní systém ISO 9001, tak organizační strukturu společnosti a zároveň  

i hodnocení od svých zákazníků. Nejnověji i dalšími Certifikáty na svařování ocelových 

konstrukcí a Osvědčením o shodě řízení výroby. 

Společnost FANS, a.s. je společnost s pozitivním přístupem k životnímu prostředí  

a bezpečnému pracovnímu prostředí. Je si vědoma zodpovědnosti k zachování životního 

prostředí pro budoucí generace a k zajištění bezpečného pracovního prostředí. Každoročně 

vynakládá značné finanční prostředky na ochranu životního prostředí jak z vlastních zdrojů, tak 

z dotačních prostředků/programů. Proto zavedla a neustále zlepšuje systém ochrany životního 

prostředí podle normy ISO 14001 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 

18001. 

V rámci minimalizace dopadů činnosti společnosti na životní prostředí a jejich prevenci, 

k zajištění bezpečného pracovního prostředí se FANS, a.s. zavazuje k: 

  

 dodržování relevantních právních předpisů, směrnic a jiných požadavků 

 stanovení cílů a zpracování programů k jejich zajištění 

 neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí 

 prevenci vzniku úrazů a nemocí z povolání 

 provádění podnikatelských aktivit způsobem, který chrání bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců, obchodních partnerů a okolí společnosti 

 neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevenci rizik 

 používání snadno odbouratelných, a tím k přírodě šetrných prostředků ve výrobě 

 sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti 

  

Vedení společnosti FANS, a.s. se zavazuje k zajištění plnění této politiky jakosti. Politika 

životního prostředí a politika bezpečnosti práce je závazkem všech zaměstnanců naší 

společnosti. 
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Personální politika 

Společnost FANS, a.s. již řadu let patří mezi významné a kvalitní zaměstnavatele Pardubického kraje. Snahou 

top managementu ve spolupráci s personálním odborem FANS, a.s. je si tento status zachovat a nadále 

prohlubovat.  

  
V rámci politiky jakosti společnosti je strategickým cílem FANS, a.s. se stát lídrem na trhu v rámci středoevropského, východoevropského a 

západoevropského teritoria a významným partnerem asijské a africké části světa. Tento cíl je východiskem pro tvorbu a implementaci personální strategie 

a politiky a intenzivní  modernizaci systému vzdělávání, hodnocení a motivace. Jen s kvalitním systémem řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ), který vytváří 

podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu organizace, vytváření vhodné organizační kultury a pozitivního klimatu v organizaci. Jen takto zvolenou 

cestou může FANS, a.s. dosáhnout uvedených, stanovených a dlouhodobých cílů. 

Jedním ze základních stavebních kamenů ŘLZ je kvalifikační rozvoj zaměstnanců s důrazem na jejich další vzdělávání. Abychom podpořili 

konkurenceschopnost a růstovou strategii společnosti, zaměřili jsme se především na zvyšování jazykové vybavenosti a technické odbornosti našich 

zaměstnanců. Nedílnou součástí ŘLZ je rovněž adaptace nově příchozích zaměstnanců.  

 

Už od roku 2010 se společnost FANS, a.s. aktivně účastní projektů operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“. V roce 2015 z projektu „Podpora 

odborného vzdělávání zaměstnanců“ FANS, a.s. čerpal finanční prostředky na jazykové kurzy, školení svářečů a školení informačního systému. Financování 

projektu je z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a z prostředků Státního rozpočtu České republiky. 
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Struktura zaměstnanců FANS, a s. 

Společnost FANS, a.s. si plně uvědomuje, že dosažené, současné i budoucí úspěchy jsou postaveny především 

na schopnostech jejích zaměstnanců. Dostatek spolehlivých a  odborně vybavených zaměstnanců je základní 

podmínkou rozvoje společnosti a zachování její konkurenceschopnosti.  

Členění podle kvalifikace Členění podle pracovního zařazení 
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Výzkum a vývoj 

Stejně jako v předešlých letech společnost FANS, a.s. i v roce 2015 aktivně spolupracovala v rámci dotačních 

projektů ALFA a CK s ČVUT - Praha. Díky těmto projektům společnost získala cenné poznatky pro praxi v oblasti 

průmyslového chlazení.  

 
Nové informace se podařilo získat především v oblasti suchého a hybridního chlazení, které jsou pro další rozvoj společnosti stěžejní. Vlastní výzkumná činnost je 

předpokladem k udržení konkurence-schopnosti a prosperity společnosti, proto je pevně ukotvena ve struktuře FANS, a.s. Společnost podporou výzkumných 

projektů buduje předpoklady pro udržení čelního místa na trhu a také potenciál svého dalšího růstu.  

 

Výstupem z projektu „Snížení energetické náročnosti chladicích věží„ se stala nová produktová řada oběžných kol pro ventilátorové jednotky chladicích věží. 

V loňském roce se podařilo tento produkt uvést do sériové výroby. Při výrobě lopatek ventilátorových jednotek byla využita technologie pultruze, která sebou 

přináší inovativní přístup ve zpracování sklolaminátu. 
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Výsledky obchodu  
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DUSLO, a.s. 

Slovenská republika 

Dokončení realizace: 2016 

Cirkulační okruh pro CV 6 je „projekt na klíč“, který zahrnuje projekční práce  

a návrh řešení, stavební a montážní práce, výstavbu jímky a dodávku, montáž 

cirkulačních čerpadel, budovu úpravny chemické vody, kompletní potrubní trasy, 

elektro a MaR, garanční měření, záruční a pozáruční servis. Součástí chladicího 

okruhu je 10-buňková chladicí věž z FRP, která v tomto rozsahu nemá ve střední 

Evropě obdobu.  

DUSLO, a.s. patří k nejvýznamnějším společnostem chemického průmyslu na 

Slovensku s globální působností.  

Významné realizované zakázky v roce 2015 

Technické parametry 

Průtok chlazené vody 18 000 m3/h 

Teplota vody na vstupu 35 oC 

Teplota vody na výstupu 25 oC 

Celkový výkon  209 MW 
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OAO „NAFTAN“ 

Běloruská republika 

Dokončení realizace: 2015 - 2016 

Dodávka a následná supervize chladicího okruhu, jehož součástí je 9 ks 

chladicích věží s nuceným tahem. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších a 

nejobjemnějších zakázek, kterou společnost FANS, a.s. realizovala v roce 2015.   

OAO NAFTAN je významným petrochemickým závodem Novopolotské oblasti 

produkující různé druhy pohonných hmot, olejů, maziv, asfaltů, atd. 

Významné realizované zakázky v roce 2015 

Technické parametry 

Průtok chlazené vody 10 000 m3/h 

Teplota vody na vstupu  40 oC 

Teplota vody na výstupu  28 oC 

Celkový výkon  139,67 MW 

Ilustrační fotografie 
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TEC „Astrakhanskaya“ 

Ruská federace 

Dokončení realizace: 2015 

Významné realizované zakázky v roce 2015 

Technické parametry 

Průtok chlazené vody 24 500 m3/h 

Teplota vody na vstupu 40,9 oC 

Teplota vody na výstupu 30,9 oC 

Celkový výkon 282 MW 

Dodávka a supervize chladicí věže 2x CTF 200/IV pro významnou ruskou 

energetickou společnosti TEC Astrakhanskaya s celkovým výkonem 380 MW.    

Ilustrační fotografie 
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OAO „Nevynnomysskyy Azot“ 

Ruská federace 

Dokončená realizace: 2015 

Dodávka a supervize chladicí věže s nuceným tahem  CTF 200/IV.   

OAO „Nevynnomysskyy Azot“ patří k největším ruským výrobcům dusíkatých 

hnojiv a předním chemickým podnikům vyrábějících čpavek.   

Významné realizované zakázky v roce 2015 

Technické parametry 

Průtok chlazené vody 8 000 m3/h 

Teplota vody na vstupu 40 oC 

Teplota vody na výstupu 28  oC 

Celkový výkon 110,6 MW 

Ilustrační fotografie 
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U. S. Steel Košice, s.r.o. 

Slovenská republika 

Dokončení realizace: 2015 - 2016 

Generální oprava 10-ti buňkové betonové chladicí věže s nuceným tahem, která 

slouží pro chlazení vysokých pecí. Byly zde využity nejnovější poznatky vlastního 

vývoje a výzkumu s cílem najít co nejoptimálnější řešení pro zákazníka 

především z hlediska technického, finančního a environmentálního. Generální 

oprava u slovenského zákazníka zahrnuje výměnu kompletní technologie, 

stavební práce a elektroinstalaci. V rámci opravy jsou dodávány i naše 

pomaluběžné  motory.   

Významné realizované zakázky v roce 2015 

Technické parametry 

Průtok chlazené vody 6 000 m3/h 

Teplota vody na vstupu 55  oC 

Teplota vody na výstupu 40  oC 

Celkový výkon 103 MW Ilustrační fotografie 
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Synthos Dwory 7 sp. z o.o. s.j. 

Polská republika 

Dokončení realizace: 2015 

Dodávka a instalace 4 kusů kompaktních chladicích věží BORA 7500 s nuceným 

tahem.  Součástí dodávky je zařízení pro chemickou úpravu vody, filtrační 

jednotka, čerpadla, kompletní automatizace a stavební práce. Synthos  Group 

S.A. je jedním z největších výrobců chemických surovin v Polsku. Firma je prvním 

evropským výrobcem kaučukové emulze a přední výrobce polysterenu.  

Významné realizované zakázky v roce 2015 

Technické parametry 

Průtok chlazené vody 3 700 m3/h 

Teplota vody na vstupu 40  oC 

Teplota vody na výstupu 30  oC 

Celkový výkon 43,08 MW 
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

2015 
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Zpráva nezávislého auditora, Výrok 
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Výkaz zisku a ztráty 
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Rozvaha 
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Rozvaha 
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Přehled o peněžních tocích 
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Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2015 
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Vývoj rozhodujících ukazatelů společnosti 

Měrné jednotky 2015 2014 2013 

Výkony mil.Kč 906,9 441,4 875,0 

Tržby mil.Kč 952,8 408,3 917,0 

z toho: export mil.Kč 913,4 348,2 861,0 

Průměrný počet zaměstnanců osoby 132,8 149,8 164,7 

Přidaná hodnota tis.Kč 132 662,0 45 161,0 147 323,0 

Produkt práce z přidané hodnoty tis.Kč 999,0 305,6 894,5 

Průměrný měsíční výdělek Kč 25 708,0 27 111,0 30 227,0 

Zisk před zdaněním tis.Kč 41 496,0 -57 041,0 30 188,0 

Rentabilita ( provozní HV / tržby ) % 6,4 -7,5 4,9 

Aktiva celkem mil.Kč 643,8 509,7 499,0 

v tom: stálá mil.Kč 65,0 66,1 52,1 

          oběžná mil.Kč 575,9 441,5 444,7 

Pasiva celkem mil.Kč 643,8 509,7 499,0 

v tom: vlastní kapitál mil.Kč 112,5 78,9 123,6 

          z toho: základní mil.Kč 10,0 10,0 10,0 

          cizí zdroje mil.Kč 530,8 430,1 374,8 

          v tom: bankovní úvěry mil.Kč 167,0 226,9 171,9 

Podíl cizích zdrojů z pasiv % 82,4 84,4 75,1 
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Předpokládaný vývoj účetní jednotky 

Hlavní parametry plánu společnosti FANS, a.s. pro rok 2016 

  
V návaznosti na již uzavřené a rozjednané zakázky společnost FANS, a.s. očekává oproti roku 2015 stabilní úroveň 

tržeb a tomu i odpovídající tvorbu zisku. Hlavními cílovými zeměmi zůstávají teritoria bývalého SNS, České 

republiky, Slovenska a Indie. V oblasti produktové škály budou v tržbách roku 2016 dominovat projekty výstavby 

chladicích okruhů na klíč (projekty Naftan BOV-4, Duslo CV-6, MEJA, NABINAGAR) na rozdíl od kusových dodávek 

chladicích věží. V oblasti režijních nákladech je plánován nárůst o cca 7%, a to zejména v osobních nákladech. 
 

  

Tržby     1 000 mil. Kč 

Přidaná hodnota                                135 mil. Kč 

Osobní náklady           69 mil. Kč 

Hospodářský výsledek před zdaněním          44 mil. Kč 

Vlastní kapitál                                                  157 mil. Kč 

Cizí zdroje                                                      382 mil. Kč 
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FANS ve světě, Kontakty 

Sídlo FANS, a.s                Sídlo dceřiné společnosti a organizační složky                 Naši zákazníci 

Česká republika                Slovenská republika 

                    Polsko 

                        Ruská federace 

                    Indie 

 

FANS, a.s. 
vedení společnosti,  

obchodní úsek 

 
Lomnického 9 

140 00 Praha 4 

Česká republika 

Tel.: +420 234 718 970 

Fax: +420 234 718 918 

E-mail: praha@fansct.com 

FANS, a.s. 
výrobně technický úsek 

 
Ležáků 231 

539 01 Hlinsko 

Česká republika 

Tel.: +420 469 326 010 

Fax: +420 469 311 367 

E-mail: info@fansct.com 


