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RENAULT LEASING CZ, s.r.o., je značkovou leasingovou 
společností, která svým klientům nabízí komplexní služby 
financování vozidel prostřednictvím sítě autorizovaných 
dealerů Renault a Dacia a svých 10 poboček po celé České 
republice. Své služby orientuje jak na soukromou klientelu, 
tak i na fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
Společnost RENAULT LEASING CZ, s.r.o., byla zapsána 
do obchodního rejstříku 1. ledna 1999, po podpisu smlou-
vy o založení společného podniku pod názvem RENAULT  
LEASING  CZ, s.r.o., (dále jen RENAULT LEASING) mezi 
UniCredit Leasing CZ, a.s., a RCI Banque, S.A. Předmětem 

činnosti společnosti je podpora prodeje nových vozů značek  
Renault a Dacia nabídkou jejich značkového financování 
prostřednictvím finančního leasingu, operativního leasin-
gu, účelového spotřebitelského úvěru a splátkového pro-
deje. RENAULT LEASING CZ, s.r.o., poskytuje také produkty 
a služby v oblasti financování ojetých vozidel všech značek 
u autorizovaných prodejců Renault a Dacia a taktéž širo-
kou škálu pojištění, které tvoří nedílnou součást balíčku 
poskytovaného všem klientům.

PROfil sPOleČNOsti  
Renault leasing CZ, s.r.o.

Základní údaje o společnosti

Název  RENAULT LEASING CZ, s.r.o.

Sídlo  Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5

Právní forma  společnost s ručením omezeným
    

Datum vzniku  1. ledna 1999
  

Společnost je součástí konsolidační skupiny 
UniCredit Leasing CZ, a.s.

IČO  25722328

DIČ  CZ25722328

Bankovní spojení  Komerční banka

č. ú.  27-9426000287/0100

VlastniCká stRuktuRa společnosti

UniCredit  
Leasing CZ, a.s.  

50% podíl

RCI Banque, S.A., 
groupe Renault, S.A.  50% podíl
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ÚVOdNÍ slOVO jedNAtelů   

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom Vás seznámili s obchodními výsledky 
a se situací naší společnosti v uplynulém roce 2008.
 
Leasingový trh v roce 2008 ovlivnily zejména dvě zá-
sadní skutečnosti. Jednalo se o dopad daňové reformy 
veřejných financí, kterou byly částečně změněny daňo-
vé podmínky finančního leasingu. Tato úprava přinesla 
prodloužení minimální doby financování a následně tak 
zapříčinila významný přesun klientské poptávky od dříve 
dominantního finančního leasingu k úvěrovým formám 
financování. Druhou významnou skutečností pak byly 
dopady celosvětové finanční krize, které se začaly stále 
výrazněji projevovat od poloviny loňského roku.

Jsme proto velice potěšeni, že společnost Renault Lea-
sing CZ, s.r.o., dokázala v loňském roce i přes tyto nepří-
znivé externí vlivy nejen navázat na historicky nejúspěš-
nější obchodní výsledky, dosažené v roce 2007, ale tyto 
výsledky dokonce výrazně překonat. Rok 2008, desátý 
rok působení naší společností na trhu, tak představuje 
vůbec nejúspěšnější rok v historii naší společnosti.

Rekordního výsledku v loňském roce bylo dosaženo pře-
devším díky příznivé kombinaci dvou zásadních faktorů, tj. 
úspěšnosti prodejů společnosti Renault ČR (meziroční ná-
růst téměř o 23 %) ve spojení s dalším významným navý-
šením podílu počtu naší společností uzavřených smluv o fi-
nancování na celkovém počtu prodaných vozidel Renault 
a Dacia. V roce 2008 činil tento podíl 52 % u značky Renault 
a 53 % u značky Dacia, což v absolutní hodnotě předsta-
vovalo 7 079 uzavřených leasingových a úvěrových smluv 
na nové vozy Renault a 1 518 smluv na nové vozy Dacia. 
Dále pak bylo uzavřeno 805 smluv o financování na ojeté 
vozy. Celkem tedy naše společnost v roce 2008 uzavřela  

9 402 nových smluv o financování, což představuje re-
kordní nárůst +39 % v porovnání s rokem 2007.

Díky tomuto úspěšnému výsledku v počtu uzavřených 
smluv došlo v roce 2008 rovněž k výraznému navýše-
ní celkové financované hodnoty našich nových obchodů, 
a to na 1,924 mld. Kč (meziroční nárůst +26 %). Tento 
nárůst financované hodnoty následně příznivě ovlivnil 
vývoj většiny finančních ukazatelů naší společnosti. Cel-
ková financovaná hodnota všech smluv našeho portfolia 
(restkapitál) k 31. 12. 2008 dosáhla 3,184 mld. Kč, což 
představuje meziroční nárůst o 18 %.

Ekonomická situace společnosti Renault Leasing CZ, s.r.o., 
je stabilní a vyrovnaná. Na základě rozhodnutí obou spo-
lečníků došlo v prosinci 2008 k navýšení vlastního kapitálu 
společnosti o 400 mil. Kč. Tímto krokem společníci jasně 
deklarovali svůj zájem a plnou důvěru v budoucí výsledky 
naší společnosti, která si tak dále upevnila stabilní pozi-
ci referenční značkové leasingové společnosti, nabízející 
ve spolupráci se společností Renault ČR výhodné a spo-
lehlivé financování vozidel značek Renault a Dacia.

Pro rok 2009 zůstává i nadále naší hlavní prioritou přiná-
šet našim klientům ve spolupráci s importérem atraktivní 
řešení financování jejich vozů, které bude pružně reago-
vat na aktuální poptávku a potřeby trhu. V současné době 
finanční krize a s ní souvisejícího poklesu leasingového 
trhu pro nás představuje velkou výzvu další posílení na-
šich aktivit v oblasti doplňkových služeb, a to zejména 
v oblasti zprostředkování pojištění.

Ve vztahu k dealerské síti Renault a Dacia bude naší pri-
oritou další zkvalitňování vzájemné spolupráce. Z tohoto 
pohledu je pro nás klíčové kompletní dokončení projektu 
on-line spolupráce s dealery prostřednictvím aplikace 

Portál, přinášející díky integraci s nabídkovým softwarem 
importéra komfortní a efektivní způsob komunikace při 
procesu schvalování smluv našim společným klientům.

Závěrem bychom opět rádi poděkovali všem, kteří naši 
společnost v průběhu uplynulého roku podporovali v je-

jím úsilí, především všem spolupracovníkům ze společ-
ností Renault Leasing CZ, RCI Finance CZ, mateřských 
společností RCI Banque a UniCredit Leasing CZ a také 
našim obchodním partnerům ze společnosti Renault ČR 
a dealerské sítě Renault a Dacia. V neposlední řadě patří 
náš dík všem našim věrným zákazníkům.  

Ing. Bohumil Bucek
jednatel společnosti

Jean-Jacques Thibert
jednatel společnosti



 ZPRÁVA O ČiNNOsti sPOleČNOsti 2008 9

ZPRÁVA O ČiNNOsti sPOleČNOsti 2008

Vývoj hospodářství České republiky

Výkonnost české ekonomiky vyjádřená vývojem hru-
bého domácího produktu (HDP) očištěného o se-
zonnost a nestejný počet pracovních dní vzrostla ve  
4. čtvrtletí meziročně reálně o 0,7 %, ve srovnání 
s předchozím čtvrtletím však klesla o 0,9 %. Za celý 
rok 2008 vzrostl HDP reálně o 3,1 %. V současné době 
globální ekonomické krize není jednoduché prediko-
vat vývoj na příští rok, očekává se však snížení růstu 
až na nulovou hodnotu, či dokonce pokles. Hlavním 
určujícím faktorem bude vývoj poptávky na zahranič-
ních trzích, který výrazně ovlivňuje situaci otevřené 
proexportní ekonomiky ČR.

Hdp: lehké snížení ve 3. čtvrtletí roku 2008, prudké 
zpomalení ve 4. čtvrtletí 
Ve 3. čtvrtletí se skutečný HDP stále zvyšoval o sluš-
ných 4,2 % meziročně, neboť hospodářskou činnost 
(čistý vývoz dodal k HDP 2,8 procentního bodu) stále 
táhla zahraniční poptávka. Pokud jde o domácí po-
ptávku, spotřeba se zpomalila pouze okrajově a utrá-
cení domácností se v meziročním srovnání zpomalilo 
na 2,5 %. Bylo však kompenzováno zvýšením vládních 
výdajů ve 3. čtvrtletí meziročně na 3,7 %, ačkoli prud-
ké snížení poměru kumulace zásob snížilo růst HDP  
o 1,6 procentního bodu. 

Malá šance uniknout recesi kvůli úzkým vazbám 
na eurozónu 
Řada korporací, zejména v oblasti automobilového prů-
myslu, byla nucena realizovat dočasné uzavření nebo 
zavést čtyřdenní pracovní týdny. Ztráta poptávky se šíří 
do všech souvisejících sektorů, jako jsou doprava a ob-
chodní služby. Průmyslová výroba byla v prosinci mezi-
ročně nižší o -14,6 % (po očištění byl pokles dokonce 
-17,2 %), výsledky byly mj. ovlivněny přerušováním výro-
by v důsledku poklesu poptávky. Celkový pokles ovlivnila 
výroba dopravních prostředků (-4,2 %) a zařízení (snížení 
výkonu odvětví o více než pětinu), o -2,8 % výroba elek-
trických a optických přístrojů a zařízení (pokles odvětví 
-15,5 %) a výroba základních kovů, hutních a kovoděl-
ných výrobků (-2,7 %). Žádné odvětví nevykázalo růst 
výroby. 
Vzhledem k otevřenosti českého hospodářství, v němž 
vývozy představují 67 % nominálního HDP, a vzhledem 
ke špatnému globálnímu scénáři vývoje se česká eko-
nomika těžko vyhne recesi. Očekává se reálné snížení 
vývozů (-4,2 % meziročně), které bude vyšší než snížení 
dovozů (-2,8 % meziročně), s externím komponentem, 
který sníží růst HDP o 1,6 %. Také se očekává snížení 
pevných investic (o 2,5 % meziročně) s výrazným sníže-
ním obchodních výdajů na stroje a dopravní zařízení. Po-
zitivnější očekávání jsou spojena se soukromými výdaji 
s meziročním zvýšením o 1,2 %, a to s prudkým zpoma-

lením inflace, která podporuje skutečné příjmy. Ve vývoji 
HDP se očekává v roce 2009 snížení HDP o 1,2 %, což 
je první negativní vývoj od roku 1998. Z dlouhodobějšího 
hlediska lze ale předpokládat, že nízká makroekonomic-
ká zranitelnost a proaktivní reakce vlády na zpomalení 
povedou k tomu, že se růst může odrazit ode dna rychle, 
a to v roce 2010.

inflace nadále zpomaluje
Další snížení inflace na zhruba 2 % v meziročním srovná-
ní se očekává na začátku roku 2009. Hlavním důvodem 
je skutečnost, že by se měl v meziročním srovnání snížit 
dopad zavedení zdravotních poplatků a vliv zvýšení DPH 
z 5 % na 9 % (platné od ledna 2008). Základní inflace 
se bude také zpomalovat v důsledku zvyšování nadby-
tečné kapacity. Na druhé straně domácí segmenty prav-
děpodobně výrazně inflaci nesníží vzhledem k tomu, že 
náklady na bydlení se zvýší v podobném poměru, jaký 
byl v minulém roce. Pokud se podíváme dále do budouc-
nosti, ochlazení ekonomických činností by mělo udržet 
inflaci po většinu tohoto roku nízko. Lze očekávat, že dna 
by mělo být dosaženo ve 3. čtvrtletí, a to v meziročním 
srovnání mírně nad 1 %, a průměrná inflace v roce 2009 
by měla být ve výši zhruba 1,7 % meziročně. 

koruna jako na horské dráze
Posledních 18 měsíců byla česká koruna jako na hor-
ské dráze, což velmi zvýšilo zranitelnost kurzu CZK/EUR. 
Po skoro 20% meziročním zhodnocení oproti EUR v polo-
vině roku 2008 začala koruna v druhé polovině minulého 
roku výrazně oslabovat. Vzhledem k růstovým ukazate-
lům, které zůstanou v nadcházejících měsících nízké, 
a vzhledem k monetární politice vlády očekáváme další 
tlak na oslabení koruny. Předpokládá se, že by situace 
měla přinést určitou úlevu vývozcům, avšak skutečnost, 
že někteří provedli hedging letošních očekávaných výno-
sů na úroveň pevné koruny minulý rok, povede ke sní-
žení nárůstu výnosů. Ignorovat nelze také inflační vlivy 
slabé koruny.

platební bilance je v dobrém stavu
I přes významný růst rizik je Česká republika z mak-
roekonomického hlediska i nadále jednou z nejméně 
zranitelných zemí v celém regionu. Očekává se, že se 
deficit běžného účtu v minulém roce zvýšil na 3,4 % 
HDP, ale bude plně pokryt očekávanými čistými příjmy 
z přímých zahraničních investic (FDI), které se očekávají 
na úrovni 4,1 % HDP. Nepředpokládá se, že by se tento 
rok celkový stav pozitivní platební bilance zhoršil. Ačko-

li se FDI jako procento HDP sníží, to samé se očekává 
i u běžného účtu, mělo by očekávané snížení v přílivu 
dividend (na základě nižší korporátní ziskovosti) vyvážit 
mírné snížení přebytku zahraničního obchodu. Přesněji 
řečeno, externí dluh zůstane relativně nízký – na oče-
kávané hodnotě 42,2 % HDP. 

Zdroj: Bank Austria, Český statistický úřad

Český leasingový trh 2008

Objem českého leasingového trhu movitostí dosáhl v roce 
2008 výše 95,5 miliardy korun. Proti roku 2007, kdy dlou-
holetý růst leasingového trhu v podmínkách ekonomické 
konjunktury kulminoval, to představuje pokles o 27,1 %. 

V roce 2008 pokračoval růst podílu operativního leasingu 
na celkovém leasingu movitých věcí z předchozích let. 
Dosáhl 19,7 % (v roce 2007 12,5 %).

I nadále u nás v leasingu movitých věcí dominuje leasing 
silničních vozidel. Proti předchozím letům se sice v roce 
2008 snížil podíl leasingu osobních automobilů (na 23 % 
z 24,5 % v roce 2007) a leasingu lehkých užitkových vo-
zidel (na 17 % z 19,9 % v roce 2007), mírně se však zvý-
šil podíl leasingu nákladních automobilů, lodí a letadel. 
Podíl nových osobních automobilů na jejich celkovém 
leasingu v roce 2008 dosáhl 85,3 % (83 % v roce 2007). 
Postupně roste i podíl leasingu strojů a zařízení (dosáhl 
26,3 % proti 24 % v roce 2007).

Meziročně došlo ke snížení počtu nemovitostí předaných 
do leasingu, významně se však zvýšila průměrná cena 
nemovitosti pořízené pro účely leasingu, která dosáhla 
135 mil. Kč (v roce 2007 šlo o 82 mil. Kč). V roce 2008 
byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti 
v celkové pořizovací ceně 11,56 mld. Kč. Proti roku 2007 
to znamená pokles o 2,9 %. Stejně jako v minulých letech 
byly v roce 2008 leasovány především prodejny a prů-
myslové objekty.

V oblasti neleasingového financování poskytly společ-
nosti úvěry pro osobní potřebu ve výši 54,35 mld. Kč, 
proti roku 2007 tak došlo k navýšení o 13,4 %. Neleasin-
gové produkty pro podnikatele (úvěry a splátkové pro-
deje) dosáhly celkové výše 25,7 mld. Kč, v meziročním 
vyjádření se jedná o růst o 36,8 %. Tím se financování 
podnikatelské sféry zařadilo mezi nejrychleji rostoucí fi-
nanční produkty na českém trhu.  

 2006  2007  2008  2009p  2010p

nominální Hdp (euR, miliardy) 113,5  127,2 148,3 137,1  154,2     

Hdp na hlavu (euR) 11 053  12 322  14 230  13 074  14 618 

Reálný Hdp, meziročně (%) 6,8  6,0  3,1  -1,2  2,8      

inflace (Cpi), meziročně, konec roku (%) 1,7  5,4  3,6  2,3  2,2      

nezaměstnanost (%) 8,1  6,6  5,5  6,8  7,2

směnný kurz (CZk/euR, ke konci období)  27,5  26,6  26,9  26,5  25,5

2týdenní repo sazba, ke konci období  2,50  3,50  2,25  1,0  2,5

export, meziročně (%) 15,8 14,9 6,7 -4,2 6,8

import, meziročně (%) 14,2 14,2 4,9 -2,8 6,9

přímé zahraniční investice Fdi (euR, mld.) 4,4 6,7 7,0 4,7 9,2 

přímé zahraniční investice Fdi/Hdp (%)  3,8  5,2  4,7  3,4  6,0

Celkový zahraniční dluh (euR, mld.) 43,4 50,9 55,8 60,6 67,8     

Celkový zahraniční dluh / Hdp (%) 37,1  38,2  40,0  42,4  43,2

VýVoj hospodářstVí ČR – základní ukazatele
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Obchodní výsledky společnosti

V roce 2008 bylo prodáno na českém trhu oficiálními 
výrobci a dovozci silničních motorových vozidel celkem 
143 661 ks nových osobních a 59 986 ks lehkých užitko-
vých vozidel. Celkově tedy prodej osobních automobilů 
meziročně vzrostl o 8,4 %. Prodej lehkých užitkových au-
tomobilů naopak zaznamenal meziročně pokles o 3,3 %. 
Důvodem poklesu prodejů užitkových vozů byla poza-
stavená poptávka firemní klientelou, která v závěru roku 
omezovala investice s ohledem na přicházející dopady 
celosvětové finanční krize. Celkově automobilový trh 
osobních i lehkých užitkových automobilů v roce 2008 
rostl o 5 % ve srovnání s rokem předchozím.

Společnost Renault ČR obhájila svoji pozici z loňského 
roku, když obsadila třetí místo v pořadí importérů na čes-
kém automobilovém trhu. V roce 2008 bylo prodáno 9 189 
osobních a 4 628 lehkých užitkových vozů Renault, což 
u obou kategorií znamenalo meziroční nárůst. U osob-
ních vozů vzrostly prodeje o 22,9 %, u lehkých užitkových 
vozů pak o 9,1 %. Celkem tedy bylo prodáno 13 817 vozů 
Renault, což představuje nárůst prodejů oproti roku 2007 
o 18 % a podíl na trhu 6,8 %.

Zároveň společnost Renault ČR v roce 2008 prodala  
2 562 osobních a 342 lehkých užitkových vozů značky 
Dacia. U osobních vozů došlo k meziročnímu nárůstu 
prodejů o 54,5 % a u lehkých užitkových o 34,7 %. Cel-
kem bylo v roce 2008 prodáno 2 904 osobních a lehkých 
užitkových vozů Dacia, o 52 % více ve srovnání s rokem 
předchozím, a tím značka Dacia dosáhla podílu na trhu 
ve výši 1,4 %. Důvodem pokračujícího nárůstu prodejů 
vozů Dacia bylo úspěšné uvedení nového modelu Da-

cia Sandero. V celkovém součtu prodejů značek Renault 
a Dacia prodala společnost Renault ČR na českém trhu 
16 721 vozů, s meziročním nárůstem prodejů o 22,7 % 
a podílem na trhu 8,2 %.

Společnost Renault Leasing CZ se v roce 2008 nad oče-
kávání dobře vypořádala s legislativními změnami, které 
měly všeobecně negativní dopad na leasingový trh, a vel-
mi výrazně přispěla k prodejním výsledkům společnosti 
Renault ČR, když v průběhu roku poskytovala zákazníkům 
kvalitní značkové finanční služby a ve spolupráci se spo-
lečností Renault ČR uváděla na trh nové atraktivní nabídky 
financování, které zpřístupnily nákup vozu Renault nebo 
Dacia mnoha zákazníkům. Příkladem úspěšných nabídek 
financování byla nabídka leasingu/úvěru s 0% navýšením, 
povinného ručení zdarma po celou dobu financování a fi-
nancování s prodlouženou zárukou na vůz zdarma.

Společnost Renault Leasing CZ dosáhla v roce 2008 nej-
lepších obchodních výsledků ve své desetileté historii. 
Na nové vozy Renault bylo uzavřeno 7 079 leasingových 
a úvěrových smluv, což představuje meziroční nárůst 
o 30,5 % a podíl (penetraci) na prodaných vozech Renault 
ve výši 52 % (+ 6 procentních bodů oproti roku 2007). 
Na nové vozy Dacia bylo uzavřeno celkem 1 518 leasin-
gových a úvěrových smluv, což znamená nárůst proti roku 
2007 o 152 % a podíl (penetraci) na prodaných vozech 
Dacia ve výši 53 % (+ 22 procentních bodů oproti roku 
2007). Výrazný nárůst podílu (penetrace) na prodaných 
vozech Dacia byl způsoben vytvořením atraktivních na-
bídek financování na tyto vozy spolupráci se společností 
Renault ČR V roce 2008 bylo dále uzavřeno 805 smluv 
na ojeté vozy s meziročním nárůstem o 9,5 %. Společnost 
Renault Leasing CZ tedy uzavřela v roce 2008 celkem  
9 402 smluv, což je o 39 % více než v roce 2007.

Na počátku loňského roku zasáhla naše odvětví drama-
ticky daňová reforma, která značným způsobem zne-
výhodnila finanční leasing a způsobila odliv poptávky 
po tomto produktu směrem k operativnímu leasingu. 
Naopak zájem zákazníků (jak právnických osob, tak 
soukromníků) financovat své potřeby pomocí spotřebi-
telských úvěrů se zvýšil. 

Na konci minulého roku zasáhla i český trh celosvětová 
finanční krize. Její dopad znamenal pro mnoho stávají-
cích i potenciálních soukromých a podnikatelských sub-
jektů omezení investic a poptávky po krytí potřeb pomocí 
leasingu. Tato skutečnost samozřejmě bude mít zásadní 
vliv na celkové výsledky leasingového trhu v roce 2009.

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace

 2008 podíl 2008

NOVé VOZy – OSOBNí 7 022 74,7 %

NOVé VOZy – UŽITKOVé 1 575 16,8 %

OJETé VOZy 805 8,6 %

 9 402 100,0 %

podíl osoBníCh a uŽItkoVýCh Vozů V poRtFolIu RlCz  za Rok 2008
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Těchto vynikajících obchodních výsledků bylo dosaženo 
i přesto, že od začátku roku byl trh financování ovliv-
něn legislativními změnami, které měly negativní do-
pad na trh finančního leasingu. Od 1. ledna 2008 došlo 
k prodloužení min. délky trvání finančního leasingu pro 
podnikatelské subjekty na 60 měsíců (do té doby platila 
pro finanční leasing min. doba trvání 36 měsíců). Tento 
krok měl zásadní dopad na změnu produktů využívaných 
k financování vozů. Nejvyužívanějším produktem finan-
cování se stal spotřebitelský úvěr a odsunul tak dříve do-
minantní produkt finančního leasingu na druhé místo. 
Z důvodu velmi dobrých prodejů nových modelů levněj-
ších vozů Renault a Dacia (Renault Thalia, Clio Grandtour, 
příp. Grand Modus a Dacia Sandero) se nám v roce 2008 
snížila průměrná pořizovací cena bez DPH na 318 272 Kč 
(oproti 347 166 Kč v roce 2007), průměrná délka trvání 
smlouvy se prodloužila z 45 na 51 měsíců. Průměrná výše 
mimořádné leasingové splátky mírně poklesla na 35,9 % 
z původních 37,2 %. Výraznější snížení pořizovacích cen 
vedlo i k meziročnímu poklesu financované hodnoty. 

Poskytované služby

Renault Leasing CZ zaměřuje svou nabídku služeb 
na všechny typy zákazníků jako jsou soukromé osoby, 
podnikatelské subjekty a společnosti, kterým nabízí 
velký výběr z možností financování jak nových vozů 
značek Renault a Dacia, tak ojetých vozů všech značek 
v rámci autorizovaných dealerství Renault a Dacia. Dle 
svých  individuálních potřeb si klienti mohou zvolit fi-
nancování formou finančního leasingu, spotřebitelské-
ho úvěru nebo operativního leasingu včetně varianty 
full service.

Prostřednictvím služeb svého makléře, sesterské spo-
lečnosti UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r. o., 
spolupracuje Renault Leasing CZ s řadou renomova-
ných pojišťoven a nabízí velmi kvalitní a cenově zvý-
hodněné havarijní a zákonné pojištění, pojištění schop-
nosti splácet, pojištění GAP a jiná doplňková pojištění 
vozidel.

Všechny své produkty a služby nabízí v současné době 
Renault Leasing CZ prostřednictvím sítě 10 regionál-
ních poboček a všech dealerství značek Renault a Dacia 
po celé České republice.

Zajištění provozní činnosti společnosti

Společnost Renault Leasing CZ je jednou z nejvýznam-
nějších součástí finanční skupiny UniCredit Leasing CZ, 
a.s., (člen skupiny UniCredit Group) a většina její obchod-
ní a administrativní činnosti je zajišťována právě ve spo-
lupráci s mateřskou společností. Renault Leasing CZ plně 
využívá služeb pobočkové sítě a administrativního záze-
mí UniCredit Leasing CZ, a.s., čímž je zajištěno efektivní 
vykonávání všech potřebných činností.

Strategické záměry společnosti  
– výhled do roku 2009

Více než kdy předtím zůstává pro rok 2009 cílem spo-
lečnosti Renault Leasing CZ udržení stabilní pozice re-
ferenční značkové leasingové společnosti, nabízející 

Model 2008 podíl 2008  

Clio 1072 12 %

Espace 50 1 %

Kangoo VP 627 7 %

Kangoo VU 122 1 %

Koleos 35 0 %

Laguna 165 2 %

Logan 191 2 %

Logan MCV 1057 12 %

Master 570 7 %

Megane 1306 15 %

Modus 215 3 %

Sandero 270 3 %

Scenic 333 4 %

Thalia 1536 18 %

Trafic 883 10 %

Twingo 164 2 %

Vel Satis 1 0 %

Celkem 8597 100 %

podíl noVýCh Vozů V poRtFolIu V RoCe 2008

podíl seGMentů V poRtFolIu  sMluV

atraktivní a pro klienty dostupné financování na pod-
poru prodeje vozů značek Renault a Dacia v České 
republice. V souvislosti s příchodem celosvětové fi-
nanční krize, která bude mít dopad na  změny chování 
klientů, a především pak podnikatelských subjektů, je 
pro nás nutné úspěšně reagovat na tyto změny a na-
bídnout našim klientům finanční produkty, které budou 
přesně odpovídat jejich potřebám a možnostem.    
Vzhledem k tomu, že společnost Renault ČR bude v roce 
2009 pokračovat v obnově modelové řady vozů Renault 
i Dacia, bude pro společnost Renault Leasing CZ vel-
kou výzvou maximálně podpořit importéra v úspěšném 
uvedení těchto nových modelů a i přes nepříznivou eko-
nomickou situaci na domácím trhu tak obhájit pozici 
dominantní značkové finanční společnosti.
Abychom našich cílů dosáhli, bude opět nezbytné vel-
mi úzce spolupracovat se společností Renault ČR, a to 
zejména při přípravě nových a zvýhodněných finanč-
ních produktů pro koncové klienty a jejich komunikaci, 
stejně jako při práci na důležitých projektech ve vztahu 
k dealerské síti Renault a Dacia. Velkou obchodní pri-
oritou a výzvou je pro nás prodej pojistných produktů 
– pojištění schopnosti splácet a pojištění GAP, kde by-
chom rádi znásobili naši obchodní aktivitu.
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   podíl   podíl změna

 2007 2007 2008 2008 oproti 2007

Ojeté vozy 734 10,9 % 805 8,6 % 9,7 %

Dacia nové vozy 603 8,9 % 1 518 16,1 % 151,7 %

Renault nové vozy 5 426 80,2 % 7 079 75,3 % 30,5 %

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* 2008*

1 900

4 806

1 898

4 819

6 454

2 077

6 761

2 349

9 402

2 992

6 913

2 163

3 881

1 418

4 981

1 850

5 749

2 122

počet financovaných smluv 

celkem nové + ojeté vozy (ks) 

nové obchody v pořizovací ceně 

bez dpH (v mil. kč)

* včetně značky dacia

oBChodní Výsledky spoleČnostI
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V oblasti prodejů podnikatelům a společnostem, která je 
jednou z hlavních priorit Renault ČR pro rok 2009, bu-
deme i nadále ve spolupráci s Renault ČR nabízet klien-
tům úspěšné akční nabídky finančního leasingu a úvěru 
s participací Renault ČR (Business Leasing a Business 
Credit), budeme se nadále podílet na realizaci školicího 
projektu pro fleetové prodejce „Renault Fleet Academy“ 
a v neposlední řadě budeme nadále rozvíjet produkty pro 
klienty se zájmem o operativní leasing – Renault Full 
Service Leasing pod naší obchodní značkou Renault Bu-
siness Finance.
Ve vztahu k dealerské síti Renault a Dacia se budeme 
i nadále snažit co nejvíce zkvalitňovat naši vzájemnou 
spolupráci s jednotlivými dealery. V rámci této sna-
hy budeme pokračovat v rozvoji  centrálního systému 

schvalování smluv, který díky on-line napojení dealerů 
a začlenění do nového nabídkového softwaru společnosti 
Renault ČR  podstatně zvýší rychlost a komfort procesu 
schvalování smluv pro jednotlivé prodejce a tím i klienty.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nevyvíjí žádné aktivity v této oblasti.

Aktivity v oblasti 
ochrany životního prostředí

Společnost nevyvíjí žádné aktivity v této oblasti.



ZPRÁVA AUditORA
Renault leasing CZ, s.r.o.
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fiNANČNÍ ČÁst
Renault leasing CZ, s.r.o.



 v tisících kč   31. 12. 2008 31. 12. 2007

 pasiVa CelkeM   4 509 786 3 855 238

a. Vlastní kapitál   726 708 283 154

a.i. Základní kapitál   70 000 70 000

A.I.1. Základní kapitál   70 000 70 000

a.ii. kapitálové fondy   436 000 36 000

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy   436 000 36 000

a.iii. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku   8 404 8 425

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond   8 164 8 164

A.III.2. Statutární a ostatní fondy   240 261

a.iV. Výsledek hospodaření minulých let   168 578 109 570

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let   168 578 109 570

a.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )   43 726 59 159

B.  Cizí zdroje   2 725 860 2 459 440

B.ii. dlouhodobé závazky   63 019 69 299

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy    10 088

B.II.10. Odložený daňový závazek   63 019 59 211

B.iii. krátkodobé závazky   222 807 206 542

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů   114 524 91 822

B.III.5. Závazky k zaměstnancům   505 320

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění   220 228

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace   116 94

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy   91 664 98 520

B.III.10. Dohadné účty pasivní   15 778 15 558

B.iV. Bankovní úvěry a výpomoci   2 440 034 2 183 599

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé   1 195 000 905 000

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry   1 245 034 1 278 599

C. i. časové rozlišení   1 057 218 1 112 644

C.I.2. Výnosy příštích období   1 057 218 1 112 644

 v tisících kč  31. 12. 2008  31. 12. 2007

  Brutto korekce netto netto

 aktiVa CelkeM  7 555 104 3 045 318 4 509 786 3 855 238

B. dlouhodobý majetek 6 225 994 3 023 819 3 202 175 3 346 769

B.ii. dlouhodobý hmotný majetek 6 225 994 3 023 819 3 202 175 3 346 769

B.II.2. Stavby 929 91 838 874

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 6 225 065 3 023 728 3 201 337 3 345 128

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    767

C. oběžná aktiva 1 324 389 21 499 1 302 890 506 945

C.i. Zásoby 199  199 558

C.I.5. Zboží 199  199 558

C.ii. dlouhodobé pohledávky 926 830 8 541 918 289 239 840

C.II.7. Jiné pohledávky 926 830 8 541 918 289 239 840

C.iii. krátkodobé pohledávky 238 741 12 958 225 783 254 498

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 48 291 8 839 39 452 34 018

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 2 694  2 694 13 732

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 74  74 81

C.III.8. Dohadné účty aktivní 5 602  5 602 360

C.III.9. Jiné pohledávky 182 080 4 119 177 961 206 307

C.iV. krátkodobý finanční majetek 158 619  158 619 12 049

C.IV.1. Peníze 233  233 903

C.IV.2. Účty v bankách 158 386  158 386 11 146

d. i. časové rozlišení 4 721  4 721 1 524

D.I.1. Náklady příštích období 42  42 43

D.I.3. Příjmy příštích období 4 679  4 679 1 481

Ing. Bohumil Bucek
jednatel společnosti

Jean-Jacques Thibert
jednatel společnosti

Ing. Bohumil Bucek
jednatel společnosti

Jean-Jacques Thibert
jednatel společnosti

ROZVAhA
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VÝkAZ ZiskU A ZtRÁty
 v tisících kč   období do období do

    31. 12. 2008 31. 12. 2007

I. Tržby za prodej zboží   1 501 796

A. Náklady vynaložené na prodané zboží   1 626 712

 + obchodní marže   -125 84

II. Výkony   2 099 646 1 950 231

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   2 099 646 1 950 231

B. Výkonová spotřeba   320 292 192 178

B.1. Spotřeba materiálu a energie   723 868

B.2. Služby   319 569 191 310

 + přidaná hodnota   1 779 229 1 758 137

C. Osobní náklady   11 741 9 342

C.1. Mzdové náklady   8 633 6 739

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   2 856 2 378

C.4. Sociální náklady   252 225

D. Daně a poplatky   2 35

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   1 742 155 1 660 585

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu   55 791 49 955

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku    55 791 49 955

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu   40 934 34 322

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku    40 934 34 322

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních  

 nákladů příštích období   4 146 -11 356

IV. Ostatní provozní výnosy   92 335 73 224

H. Ostatní provozní náklady   47 036 72 619

* provozní výsledek hospodaření   81 341 115 769

X. Výnosové úroky   72 126 33 508

N. Nákladové úroky   104 593 69 203

N. Ostatní finanční výnosy   10 

XI. Ostatní finanční náklady   1 351 819

* Finanční výsledek hospodaření   -33 808 -36 514

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   3 807 20 096

Q 2. - odložená   3 807 20 096

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   43 726 59 159

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   43 726 59 159

**** Výsledek hospodaření před zdaněním   47 533 79 255

Přehled O ZměNÁch VlAstNÍhO kAPitÁlU

   Rezervní    

   fondy,    

   nedělitelný   Výsledek 

   fond Nerozdělený Neuhrazená hospodaření

   a ostatní zisk ztráta běžného  Vlastní

 Základní  Kapitálové fondy minulých minulých účetního kapitál 

v tisících kč kapitál fondy ze zisku let let období celkem

stav k 31. 12. 2006 70 000 36 000 8 392 81 196  28 527 224 115

Rozdělení výsledku hospodaření   153 28 374  -28 527 

Výdaje z kapitálových fondů   -120    -120

Výsledek hospodaření za běžné období      59 159 59 159

stav k 31. 12. 2007 70 000 36 000 8 425 109 570  59 159 283 154

Rozdělení výsledku hospodaření   149 59 008  -59 159 

Vklad společníků mimo základní kapitál  400 000     400 000

Výdaje z kapitálových fondů   -170    -170

Výsledek hospodaření za běžné období      43 726 43 726

stav k 31. 12. 2008 70 000 436 000 8 404 168 578  43 726 726 708

Ing. Bohumil Bucek
jednatel společnosti

Jean-Jacques Thibert
jednatel společnosti

Ing. Bohumil Bucek
jednatel společnosti

Jean-Jacques Thibert
jednatel společnosti
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Přehled O PěNěžNÍch tOcÍch
 v tisících kč   období do období do

    31.12.2008 31.12.2007

p. počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  12 049 1 930

 peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)  

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním   47 533 79 255

A.1. Úpravy o nepeněžní operace   1 766 145 1 669 291

A.1.1. Odpisy stálých aktiv   1 742 155 1 660 585

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv    4 146 -11 356

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv   -14 857 -15 633

A.1.5. Nákladové a výnosové úroky   32 467 35 695

A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace   2 234 

a.* čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu  1 813 678 1 748 546

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu   -708 944 -110 755

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv   -662 705 -192 298

A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív   -46 598 82 101

A.2.3. Změna stavu zásob   359 -558

a.** čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami  1 104 734 1 637 791

A.3. Vyplacené úroky   -97 156 -82 017

A.4. Přijaté úroky   68 929 32 025

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost    2 302

a.*** čistý peněžní tok z provozní činnosti   1 076 507 1 590 101 

 peněžní toky z investiční činnosti  

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv   -1 631 904 -1 871 512

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv   55 791 49 955

B.*** čistý peněžní tok z investiční činnosti   -1 576 113 -1 821 557

 peněžní toky z finančních činností  

C.1. Změna stavu závazků z financování   246 346 241 695

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu   399 830 -120

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků   400 000 

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů   -170 -120

C.*** čistý peněžní tok z finanční činnosti   646 176 241 575

F. čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  146 570 10 119

R. konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  158 619 12 049

Ing. Bohumil Bucek
jednatel společnosti

Jean-Jacques Thibert
jednatel společnosti

26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008



AdResÁř sPOleČNOsti A PObOČek
Renault leasing CZ, s.r.o.



AdResÁř sPOleČNOsti A PObOČek

Centrála: 
Renault leasing CZ, s.r.o. 

Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5

tel.: 257 091 172, fax: 257 091 450

Zákaznické centrum tel.: 844 11 33 55, fax: 844 11 33 99

e-mail: renault.leasing@unicreditleasing.cz

www.renaultleasing.cz

Pobočky:
BRno: Veveří 9, tel.: 541 128 222, fax: 541 128 240

českÉ BudĚjoViCe: U Zimního stadiónu 3, tel.: 387 313 191-2, fax: 387 313 193

HRadeC kRáloVÉ: Šimkova 1224, tel.: 495 512 383, fax: 495 511 799

jiHlaVa: Masarykovo náměstí 1222/54, 586 01, tel.: 567 128 011-12, fax: 567 311 248

liBeReC: Moskevská 640/55, tel.: 485 106 610, fax: 482 710 375

ostRaVa: Jurečkova 20, tel.: 596 101 211, fax: 596 132 097

plZeŇ: Purkyňova 27, tel.: 377 220 209-11, fax: 377 220 212

pRaHa: Radlická 14/3201, tel.: 257 091 111, fax: 257 091 371

ústí nad laBeM: Mírové nám. 35a, tel.: 475 220 274, fax: 475 220 019

Zlín: Kvítková 552, tel.: 577 578 111, fax: 577 435 037

Kanceláře:
Hodonín: Brněnská 48, tel.: 518 304 412, fax: 518 341 782

kaRloVY VaRY: Krále Jiřího 39, tel.: 353 234 565-6, fax: 353 234 563

opaVa: Holasická 2, tel.: 553 791 670, fax: 553 791 671

oloMouC: Vídeňská 14, tel.: 585 227 172, fax: 585 436 789
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