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Sixt je největším poskytovatelem komplexního řešení pro zajištění mobility firemních 

zaměstnanců. Každá firma má své individuální potřeby a tomu je přizpůsobena 

filosofie Sixtu. Plníme přání všech svých zákazníků!

Proto mějte seznam přání. Je naší radostí Vám je splnit. 

Hlavní předností Sixtu jsou flexibilita, výjimečná koncentrace na přizpůsobení služby 

cílům svých zákazníků. Sixt leasing je zaměřen na firmy okolo 50–300 aut. Když 

naleznete flotily větší, vždy je služba přizpůsobena rozmístění a typickým specifikům 

daného zákazníka. Potřebujete obsáhnout terén i městskou jízdu, potřebujete auta 

ve více zemích najednou, potřebujete náhradní auto v noci? Máte ve firmě jen pár aut? 

Umíme se přizpůsobit Vaší velikosti. Co třeba hotel, jedno auto pro catering, druhé 

pro management. Potřebujete jen krátce půjčit auto ve světě: 105 zemí světa, 3500 

poboček má pro Vás připraveno ten nejlepší autopark.

Díky tomu, že Sixt znamená jistotu mobility, zákazník vždy dostane včas to, co 

potřebuje pro splnění svého cíle. Jde to i jinak než jako s konkurencí. U nás si 

nevybíráte, u nás si přejete a Sixt se zákazníkovi přizpůsobuje.

Zákazníci tak využívají:

• Autopůjčovnu

• Operativní leasing nebo zpětný leasing

• Správu autoparku

• Správu tankovacích karet

• On line reportovací systém Sixt mobility Solution 

• On line monitorovací systém Sixt Monitor

• Ekologické auta na dlouhodobé i krátkodobé pronájmy s 30% spotřebou

• Nízkonákladovou půjčovnu za 299 Kč/den

Přejete si ušetřit? 

Sixt Vám nedoporučí snížit rozsah služeb, ale sníží Vám rovnou celé náklady!

SIXT – STANOVTE SI CÍLE A MĚJTE SEZNAM PŘÁNÍ

www.sixt.cz
www.sixt-autopujcovna.cz
www.sixtleasing.cz
www.sixti.cz
www.sixtmonitor.cz
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ’09

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
společnosti SPEED LEASE a.s.

 SPEED LEASE a. s.

 Těšnov 1/1059, CZ – 110 00 Praha 1

 DIČ/VAT Reg.No.: CZ62912691

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13469.

› inovativní leasingová společnost

› prestižní mezinárodní autopůjčovna

› významný poskytovatel služeb mobility

› odpovědný správce autoparku korporátních zákazníků

› preferovaný partner firem podnikajících v cestovním ruchu
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Sixt má za sebou nejúspěšnější rok v historii.

›  Autopůjčovna SIXT nastartovala svou kariéru v roce 1912 s vozovým parkem 

čítajícím 4 vozy. Dnes skoro 100 let poté můžeme říci, že se stala jednou z největších 

a nejvýznamnějších společností zajišťující krátkodobé pronájmy a také full service 

leasing po celém světě.

›  SIXT Česká republika momentálně spravuje 2700 aut v operativním leasingu a 400 

vozů v půjčovně. Neustále se rozvíjíme a stále nové společnosti nám svěřují starost 

o své služební vozy. Předností SIXT je totiž garance vlastních slibů. Naše firemní 

heslo JISTOTA MOBILITY není jen fráze. Vzhledem k tomu, že značka existuje 

na světě skoro 100 let, je na co navazovat a o co opřít své argumenty, zvažuje-li 

zákazník své rozhodnutí, koho pověřit péčí o svůj vozový park. SIXT se specializuje 

zejména na korporátní klienty a u těchto především platí závazek slibu, závazek 

poskytnutí jistoty při cestování našich zákazníků.

›  Tajemství našeho úspěchu tkví především v dobré komunikaci se zákazníkem. 

Nechceme mu jen prodat službu, ale naším cílem je nastavit klientovi naše služby 

tak, aby byly pokryty veškeré jeho individuální potřeby, a právě díky tomu se k nám 

zákazníci rádi vracejí a využívají našich služeb dlouhodobě. Není to jen full service 

leasing, ale také služby autopůjčovny či bazaru, které přispívají k dobrému renomé 

SIXT. Zákazník tak má všechny služby od jednoho poskytovatele, což je nejen pro 

klienta výhodné, ale také velice komfortní. 

›  Úspěchy byly v loňském roce podtrženy získáním prestižních cen FLOTILA AWARD 

2009 „Nejlepší partner fleet manažera“ pro SIXT Full Service Leasing a ocenění 

časopisu The Prague Post „ Best Car Rental within Prague“. Takové úspěchy nás těší 

a zároveň zavazují, neboť jejich prezentací a případným rozdílem reálného chování 

bychom naopak zákazníky ztráceli.

›  Proto bych také rád poděkoval především našim zaměstnancům, dodavatelům 

a partnerům, bez kterých bychom tato ocenění nezískali, a věřím, že i do budoucna 

se nám podaří tyto úspěchy zopakovat.

›  Nadále se nám daří zkvalitňovat naše služby pomocí moderních technologií. 

Produkt Sixt Monitor již úspěšně využívá více než 700 leasingových vozidel, a stále 

se přidávají další společnosti, které chtějí Sixt Monitor do svých služebních aut 

nainstalovat. Opravdu velký zájem je o nový projekt CNG vozů, jehož realizaci jsme 

započali v roce 2009. Vozy jsou permanentně v provozu a zákazníci jsou spokojeni, 

hlavně s provozními náklady na zemní plyn, které činí 1,04Kč/km.

František Pačes

předseda 

představenstva 

a generální ředitel

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
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›   Ale i přesto, že jsme hospodářskou krizi zvládli velice obstojně, nenecháváme se 

výsledky uchlácholit a i nadále hodláme zlepšovat a zkvalitňovat naše služby tak, 

abychom se dokázali přizpůsobit a splnit každé přání našeho klienta. Tímto bych také 

chtěl poděkovat právě našim zákazníkům, že i v době krize a nepříznivého finančního 

období nám projevili svou přízeň a zůstali nám věrní. 

›  Cílem do dalších let je především nadále zvyšovat komfort služeb zákazníkům, kvalitu 

nabízených služeb a v neposlední řadě poskytovat klientům JISTOTU MOBILITY vždy 

a všude.

František Pačes

předseda představenstva a generální ředitel
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› denní pronájmy

› měsíční pronájmy

› užitkové vozy

› zážitkové vozy

› standardní vozy

› limuzíny

› operativní leasing

› fullservice leasing

› zpětný leasing

› správa autoparku

› prodej vozů

 › z půjčovny

 › z leasingu

 ›  z vykoupených

vozových parků

› exkluzivní partner 

Fly Emirates

› transfery

› okružní jízdy

› pronájem vozů 

s řidičem

› Sixt monitor

› Sixt Mobility 

Solution - leasing 

reporting

› CNG auta (zemní 

plyn)

› Mercedes Benz 

B-class 

› levné pronájmy 

› extrémně nízká 

spotřeba

› 1000km na obě 

plné nádrže

› nízkonákladové 

pronájmy vozů 

od 290 Kč/den

SLUŽBY SIXT

Sixt je jistota mobility

PRONÁJEM VOZIDEL LEASING

Krátkodobý pronájem vozidel Full service leasing (operativní leasing)

Sixti (nízkonákladová půjčovna) Car fleet management a fleet consulting

Sixt Green Rent Zpětný leasing

Vozy s řidičem Sixt Monitor

Prodej ojetých vozidel z autopůjčovny Prodej ojetých vozidel z leasingu

To vše najdete na jediné komplexní platformě www.sixt.cz

Asistenční služby

Dopravní informace on-line ČR

Široká síť poboček

Kvalitní vozový park 

› Nabídka krátkodobých pronájmů › Nabídka operativního leasingu

› Nabídka ojetých vozidel z operativního leasingu › Cestování – okružní jízdy

 › Nabídka vozů s řidičem, okružní jízdy

Sixt zajišťuje vaši mobilitu vždy a všude

S Y N E R G I E  P R O  Z Á K A Z N Í K A

S i x t  Č e s k á  r e p u b l i k a

autopůjčovna autobazar limousine service

leasing monitor green rent
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HISTORIE SIXT

Historie Sixt GmbH & Co 
Autovermietung KG

1912  Sixt autopůjčovna, založena Martinem Sixtem v Mnichově. 

1948  Sixt jako první v Evropě provozuje také radio-taxi.

1967  Sixt uvádí na trh program leasingu vozidel „Auto Sixt“.

1996  Sixt první na trhu se samoobslužnými automaty

na pronájem vozidel.

1997 Sixt expanduje v Evropě.

2000 Sixt vstupuje do e-businessu.

2001  Sixt uvádí na trh jako první on-line rezervační systém

pro korporace.

 Sixt je oceněn Autoflotte Award 2001. 

2002  Sixt spustil nový systém rezervací přes mobilní telefony.

 Sixt slaví 90 let své činnosti.

 Sixt oceněn Autoflotte Award 2002. 

  Sixt spustil nový systém pro Holiday Cars přes cestovní 

kanceláře.

2003  Sixt začíná spolupráci s PaylessCar (USA) a novými 

hotelovými ře tězci (např. Hyatt).

2004  Sixt uzavírá partnerství s Delta Airlines a Continental Airlines.

  Sixt uvádí na trhu nový produkt Sixti (Low cost car rentals).

2005  Sixt expanduje do nových exotických a vzdálených zemí.

  Sixt otevírá spolupráci s Germanwings, Smartwings, Corinthia, 

SAS Radisson.

  Sixt expanduje s leasingem v projektu panevropského modelu.

2006  Sixt je exkluzivním partnerem mistrovství světa ve fotbale.

  Sixt otevírá nové pobočky ve Španělsku, Indii, Pákistánu 

a na Mallorce.

  Sixt opětovně získává cenu „Autoflotte Fleet Award“ 2006 

a 2007.

2007  Expanze a rozšíření na 85 zemí světa. Otevření pobočky 

v Číně.

 Největší korporátní půjčovna v Evropě.

2008  Růst 10 % celosvětových potřeb, nejlepší rok v hostorii Sixt

 Růst tržního podílu 0,5–10 % podle jednotlivých zemí

2009  Ocenění Autoflotte Fleet Award

  Otevření poboček v dalších 7 zemích světa, 

zejména jižní Americe
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HISTORIE SIXT

Historie značky Sixt v České republice

1998  Sixt zahájil svou činnost v České republice, reprezentuje ho 

firma SPEED RENT a. s., Sixt Franchisee. Rezervace vozu 

kdekoliv ve světě jsou tvořeny on-line bez čekání. 

1999  Otevřeny další pobočky (Karlovy Vary, Brno). Roste velikost 

vozového parku, Sixt jako jediný v České republice půjčuje 

i vozy Merce des-Benz na krátkodobé pronájmy. První 

pobočky Sixt na Slovensku.

2000  Zvyšuje se počet poboček. Vozidla se každých 6 měsíců 

obměňují. 

2001  Počátkem roku 2001 zřizuje Sixt další kanceláře v Praze 

a na Slovensku.

2002  Je podepsána smlouva o spolupráci mezi ČSA a společností 

Sixt.

2003  Otevřena nová pobočka v prestižním pražském hotelu Hilton.

  Nový produkt Sixt LEASE nabízí veškeré služby operativního 

leasingu včetně car fleet managementu. Na novém 

a rozšířeném internetovém portálu www.sixt.cz zákazník najde 

již Sixt Lease dohromady se Sixt Rent a Car, a to včetně 

on-line reportingu – Sixt MOBILITY SOLUTION.

  Sixt Česká republika byl oceněn jako nejlepší poskytovatel 

služeb pod značkou Sixt ze všech 60 zemí, v kterých má Sixt 

své pobočky.

2004  Vozy Škoda Superb, Mercedes-Benz C a A ve flotile 

autopůjčovny jsou vybaveny navigačními systémy České 

republiky. Sixt je tak v ČR opět první na poli inovací v oblasti 

autopůjčoven.

  Zahájení provozu nízkonákladové půjčovny Sixti.

 Otevření autobazaru – Sixt AUTOLAND.

  Zahájení provozu české rarity v rámci Sixt – Sixt TEEN, 

autopůjčovna pro teenagery s vozy JAWA.

2005  Expanze společnosti Sixt LEASE a vydobytí si silné pozice 

vůči konkurenci díky synergii služeb. Posílení obchodního 

týmu Sixt LEASE a vítězství v řadě velmi významných tendrů 

na správu vozového parku nebo operativní leasing.

 Otevření nové pobočky v Českých Budějovicích.

  Přesun Sixt autobazaru na lukrativnější místo do Prahy-

Štěrbohol.

  Zřízení VIP Lufthansa-Sixt telefonní linky v návaznosti 

na evropské Call Centrum v Brně.

2006  Rozvoj e-reportingové aplikace pro zákazníky leasingu.

  Otevření nové pobočky půjčovny v Praze na Budějovické 

v největším „Business parku“ v ČR – BBCentrum.

 Nárůst pronájmů o 30 % na pobočce Praha-Ruzyně.

     Úspěšný rok spolupráce s firmou Bosch.

2007 Otevření pobočky na letišti v Ostravě.

 Otevření rezervační centrály v Praze na Brumlovce.

  Zahájení spolupráce s novými partnery v leasingu 

i autopůjčovnictví.

 Posílení pozice v tržním podílu korporátní klientely.

 Fůze SPEED RENT a.s. a SPEED LEASE s.r.o.

  Prodloužení spolupráce s ÚPMD Podolí a obecně prospěšnou 

společností PESTALLOZI (Domy na půli cesty)

2008  Uvedení produktu Sixt Monitor, který nenabízí žádná 

konkurenční leasingová společnost.

 Transformace s.r.o. na SPEED LEASE a.s.

2009  Uvedení úspěšného produktu Sixt Green Rent; auta na zemní 

plyn; Sixt je první 

 Uzavření pobočky v Praze na Brumlovce

 Změna pobočky v Brně – subfranšíza 

  Ocenění FLOTILA „Nejlepší produkt – comfort fullservice 

leasing“

  Ocenění FLOTILA „Nejlepší autopůjčovna – partner správce 

autoparku“

 Ocenění TTG „Nejlepší autopůjčovna – 2.“

 Ocenění The PRAGUE POST „Nejlepší autopůjčovna v Praze“
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›  Rok 2009 byl z obchodní pohledu rokem, 

kdy došlo k řadě důležitých změn na trhu. 

V důsledku globálních ekonomických změn 

řada firem začala šetřit své náklady s tím, 

že k nejjednodušeji a rychle realizovatelným 

úsporám patří právě celé odvětví cestovního 

ruchu. Sixt, respektive divize autopůjčovny, 

zaměřená ze 75% na korporátní klientelu 

samozřejmě tento razantní krok firem 

zaznamenala. Jak se globální recese přesouvala 

z USA do Evropy, tím více byla znatelná. 

Konkurence, která naopak více obsluhuje 

transatlantické lety, pocítíla problémy již koncem 

roku 2008. Sixt evidoval první příznaky až v první 

polovině roku. Reakcí trhu pronájmu aut bylo 

prudké snižování cen nájmu. Strategií Sixtu bylo 

vyhnout se této cenové válce a udržet zákazníky 

za nezměněné ceny i za ceny vyššího rozsahu 

služeb. To se bezesporu podařilo.

›  V kontextu boje o zákazníka, hledání úspor a inovací, přišel Sixt jako jediná 

autopůjčovna na trhu s nabídkou alternativních motorů ve vozech nabízených 

v českém autoparku. V červenci byly objednány první kusy vozidel Mercedes Benz 

CNG, které byly okamžitě rezervovatelné prostřednictvím internetu i české rezervační 

centrály v Praze. Od 10.10.2010 byl projekt pod názevm SIXT GREEN RENT 

slavnostně spuštěn  a bylo převzato prvních 10 vozidel na zemní plyn. Zájem o tato 

vozidla byl neuvěřitelný. Firmy-zákazníci, kteří hledaly úspory najednou zvýšili svoji 

poptávku po pronájmech a to ze tří důvodů:

OBCHOD, PARTNERSTVÍ A OCENĚNÍ V ČR
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- cena nájmu od 800Kč (díky podpoře Mercedes Benz a Pražská plynárenská a.s.)

- úspora na PHM až 60% (místo 3Kč za km stojí cesta na zemní plyn jen 1Kč)

- ekologie (emise CO
2
 a ekologicky přívětivý motor)

›  Podobné typy aktivit vyšší přidané hodnoty pomohlo udržet zajímavou cenu. Ceny 

na trhukrátkodobě klesly až o 30%, což však Sixt nemusel následovat. To založilo 

lepší startovací rovinu pro čas, kdy v roce 2010 řady firem se již vrací ke svým 

nutným cestovním potřebám.

›  V rámci úsporných opatření došlo k uzavření pobočky v pražském BB Centru 

na Brumlovce a sloučení s pobočkou v Hiltonu, a současně ke změně formy provozu 

brněnské lokace uzavřením smlouvy o subfranšíze pro jihomoravský region s lokální 

firmou lépe znalých místních poměrů.

›  V leasingu se krize projevila pomaleji. To bylo způsobeno zejména rigidností 

dlouhodobých leasingových smluv. Sixt Leasing zde čerpal výhodu své dlouhodobé 

strategie v otázce délky trvání leasingových smluv a v optimálním přenastavení 

délky již v době, kdy bylo zřejmé, že příznaky ekonomických problémů se přesunou 

do Evropy. Důležitou skutečností pro úspěšné výsledky Sixt Leasingu je faktor 

obecné délky trvání implementace zákazníka. Tedy implementace řady vítězných 

zakázek z roku 2008 v roce 2009. 

›  Zásadním projevem poptávky po operativním leasingu v roce roku 2009 bylo snížení 

poptávky na trhu nových poptávek. Většina zákazníků konzervovala stávající stav 

a k obměnám vozidel se přistupovalo zcela výjimečně. Toto je stále ještě zřejmé pro 

rok 2010. Tato mezera v přirozeném vývoji obměny autoparků však dává vysoký 

potenciál pro budoucí roky, kdy přestárlé autoparky bude třeba vyměnit. Proto Sixt 

o své zákazníky pečuje a snaží se vyhovět jejich potřebám, hledat pro své zákazníky 

úspory ve správě autoparku, opravách a udržbě vozidel, cenách pojištění nebo 

i alternativních levných palivech. 

›  Pozitivním jevem roku 2009 však 

byla rovněž možnost koncetrovat 

se na nové příležitosti, zlepšování 

funkconality a vyššího důrazu 

na kvalitu péče o zákazníky. To se 

projevilo nejen ve velmi nízké fluktuaci 

zákazníků, ale i v jejich hodnocení. 

Sixt získal řadu významných ocenění 

za rok 2009.
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OBCHOD, PARTNERSTVÍ A OCENĚNÍ V ČR

›  V rámci prodeje ojetých aut však krize naplnila méně pozitivní scénáře. Propad cen 

nových vozidel cca o 10%, způsobený masivní slevou ceníkových cen výrobců 

způsobil propad cen ojetých vozidel o cca 25 %, tedy i zůstatkových hodnot 

v kalkulacích operativního leasingu. Sixt vyřešil řadu případů dohodou se zákazníky, 

prodloužením leasingů či novými alternativními způsoby prodeje. Přesto negativní 

dopad do prodeje a cen ojetin byl znatelný. Přínosem celé situace byla možnost 

konsolidace obchodních strategií a zejména možnost nalézt nové příležitosti 

ve spolupráci s partnerskými či dodavatelskými firmami. Full service operativní 

leasing v podobě uzavřené kalkulace znamenal v takové situaci velkou jistotu pro 

zákazníky. Sixt, díky své velikosti, dokázal starosti s cenami ojetin vyřešit. A zákazníci 

si ověřili, že garantovaná zůstatková hodnota v pojetí Sixt Leasingu je skutečně 

bezpečná.

›  Nárůst prodeje doplňkových služeb znamenal posun výnosů z těchto služeb v řádu 

stovek procent. Konkrétně nárůst dodatečného prodeje pojistného krytí na pobočce 

autopůjčovny zaznamenal hodnotu okolo 215%. Podobně jsou na tom i výsledky 

za prodej doprovodných služeb nebo zboží pro leasingová auta (pojištění DAS, 

navigace). Velkým fenoménem je nárůst obliby řešení kontroly pohybu autoparku 

v podobě online monitoringu vozidel SIXT MONITOR.

›  V roce 2009 byl Sixt partnerem řady důležitých akcí: Flotila Days na Mosteckém 

okruhu, Flotila – Den pro fleet manažera, British Chamber of Commerce Day 

na Konopišti a další aktivity. K nejdůležitějším akcím z hlediska spolupráce s firmami 

patřil jednoznačně několikadenní mezinárodní kongres ACTE v říjnu 2009 konaný 
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v pražském Hiltonu. Sixt zde měl exkluzivní možnost se prezentovat s celou škálou 

svých produktů před zraky 1200 účastníků, nejvíce však zástupců českých firem, 

kteří pracují v pozicích tzv. travel manažerů nebo nákupčích ve firmách.

›  Sixt Česká republika dosáhl řady významných ocenění:

  - FLOTILA AWARD Nejlepší produkt – Comfort Full Service Leasing 

  -  FLOTILA AWARD Nejlepší autopůjčovna 

– partner správce autoparku

  -  SIXT AWARD, Franšízingový partner měsíce 9/2009

  - TTG Award, Nejlepší autopůjčovna ČR 2009 (2.)

  -  THE PRAGUE POST AWARD, 

Nejlepší autopůjčovna v Praze

›  Sixt si svých úspěchů nesmírně váží 

a ve spolupráci se zákazníky daroval z každé 

smlouvy 1Euro na účely nadační činnosti 

organizace Setřeme dětské slzy paní Regine 

Sixtové. Za tuto kooperaci všichni zákazníci 

obdrželi památeční CD s hudbou připomínající 

tuto významnou dotační činnost Sixtu. Kromě 

tohoto sponzoringu Sixt podporuje nadále Nadaci 

J.J.Pestalloziho – Domy na půli cesty a Ústav pro 

matku a dítě v Praze Podolí.
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Vážené dámy, vážení pánové,

›  společnost SPEED LEASE a.s. hospodařila v roce 2009 s účetním ziskem před 

zdaněním ve výši 28.012 tis.Kč.

›  V roce 2009 bylo dosaženo provozního výsledku hospodaření ve výši 62.464 tis.Kč. 

Oproti roku 2008 došlo k nárůstu o 22.852 tis.Kč. Tento nárůst byl způsoben zejména 

růstem výkonů, resp. tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb o 35.065 tis. Kč oproti 

roku 2008. 

›  I přes nárůst výkonů v roce 2009 klesla výkonová spotřeba o 21.215 tis. Kč oproti 

roku 2008. Tato čísla nejvýznamněji dokazují, že vedení společnosti se zaměřilo 

na snižování nákladů při neustálém růstu společnosti a tím i na růst rentability. 

SPEED LEASE je tak i v nepříznivých krizových létech, díky svému řízení a kvalitním 

zaměstnancům, růstovou a ziskovou společností s velkým potenciálem do budoucna. 

O tom svědčí i následující čísla.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU 
MAJETKU SPOLEČNOSTI SPEED LEASE A.S. ZA ROK 2009
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›  Výrazný nárůst tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb při nižším růstu výkonové 

spotřeby vedl k vyššímu nárůstu přidané hodnoty. Přidaná hodnota dosáhla v roce 

2009 výše 245.792 tis.Kč, oproti roku 2008 vzrostla o 57.706 tis.Kč, to znamená 

o 29%. 

›  Růst tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb v roce 2009 o 35.065 tis. Kč 

oproti roku 2008 byl v rozhodující míře způsoben nárůstem tržeb z dlouhodobého 

operativního leasingu o 56.404 tis. Kč oproti roku 2008. 

›  K poklesu došlo u tržeb za krátkodobý pronájem – tzn. u autopůjčovny -  u čistého 

franchisingového obratu, a to o 16.099 tis. Kč oproti roku 2008. Tržby za krátkodobý 

pronájem byly v následujícím grafu přepočteny průměrným ročním kurzem České 

národní banky za rok 2009. 
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›  Následující graf vývoje počtu uskutečněných pronájmů v autopůjčovně ukazuje 

celkový pokles počtu pronájmů. V autopůjčovně se nejvíce projevila krize, a to z toho 

důvodu, že máme převážně obchodní klientelu a většina společností v době krize 

omezovala především cestovní výdaje.  

›  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu vzrostly na částku 87.326 tis. Kč, 

což je o 16.181 tis. Kč více proti roku 2008. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu také vzrostla, a to na částku 62.161 tis. Kč, což je o 16.140 tis. Kč 

více proti roku 2008. Celkově tak zůstal zisk z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu na zhruba stejné úrovni jako v roce 2008, a to ve výši 25.165 tis. Kč.

›  Celkové osobní náklady dosáhly v roce 2009 výše 32.465 tis. Kč, což znamená 

pokles o 613 tis. Kč oproti roku 2008. Současně došlo k poklesu průměrného 

přepočteného stavu zaměstnanců o devět. Zde jsou opět vidět výsledky kvalitního 

řízení společnosti, zaměřeného na rentabilitu.
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›  Nákladové úroky dosáhly v roce 2009 výše 32.152 tis. Kč. Oproti roku 2008 došlo 

k nárůstu o 11.689 tis. Kč, což souvisí s navýšením objemu přijatých úvěrů. 

›  V roce 2009 došlo k nárůstu netto hodnoty dlouhodobého majetku, který dosáhl výše 

688.362 tis. Kč. V pořizovacích cenách činila hodnota dlouhodobého majetku částku 

1.086.158 tis. Kč. V tomto roce jsme tak poprvé v historii překročili hranici jedné 

miliardy.

›  Odepsanost dlouhodobého majetku v roce 2009 mírně vzrostla na 37%. Je to dáno 

především prodloužení doby trvání operativních leasingů.
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›  Celkový stav brutto krátkodobých pohledávek z obchodního styku činil v roce 2009 

částku 73.858 tis. Kč. Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení o 13.833 tis. Kč. Zvýšení 

stavu odpovídá průměrnému měsíčnímu zvýšení fakturace operativního leasingu. 

›  Cizí zdroje vzrostly o pouhých 22.028 tis.Kč oproti roku 2008. Došlo především 

k poklesu stavu bankovních úvěrů, které poklesly o 43.391 tis. Kč oproti roku 2008. 

Naopak vzrostl stav přijatých spotřebitelských úvěrů od nebankovních úvěrových 

institucí, a to na 179.352 tis. Kč, tj. o 57.009 tis. Kč. Tyto spotřebitelské úvěry jsou 

zahrnuty v rozvahových položkách Jiné závazky dlouhodobé a krátkodobé. Veškeré 

závazky z bankovních a spotřebitelských úvěrů, včetně jejich příslušenství, jsou řádně 

spláceny. Bankovní a nebankovní úvěrové instituce neevidovaly k 31.12.2009 žádné 

pohledávky po lhůtě splatnosti. 
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›  Vlastní kapitál dosáhl k 31.12.2009 výše 181.319 tis. Kč. Oproti roku 2008 došlo 

k jeho nárůstu o 22.687 tis. Kč. Tento nárůst je dalším, nikoliv však posledním 

důkazem správného řízení společnosti.

›  Vedení společnosti předpokládá v následujících letech trvalé a každoroční 

dosahování zisku. Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

V oblasti pracovně právních vztahů nehodlá společnost realizovat žádné změny. 

Společnost nemá v zahraničí žádnou organizační složku.

›  O oblast ochrany životního prostředí se naše společnost aktivně zajímá 

a 10. 10. 2009 byl ve spolupráci se společnostmi Mercedes Benz a Pražská 

plynárenská spuštěn projekt SIXT GREEN RENT. V rámci tohoto projektu pronajímá 

naše společnost vozy Mercedes Benz CNG, tj. na zemní plyn, což znamená snížení 

produkce CO
2
.

›  Představenstvo společnosti prohlašuje, že výroční zpráva i účetní závěrka byly 

sestaveny dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a obsahují 

všechny významné skutečnosti. 

Ing. Petr Prokop

Finanční a personální ředitel

Člen představenstva

V Praze dne 21. 6. 2010
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
ZA ROK 2009 SPOLEČNOSTI SPEED LEASE A.S.

Zpráva o vztazích mezi:
•  panem Františkem Pačesem, ovládajícím společnost SPEED LEASE a.s., 

a ostatními osobami ovládanými panem Františkem Pačesem za účetní období 
roku 2009 (v kalendářním období 26.5.2009-31.12.2009)

•  společností HENDON a.s., ovládající společnost SPEED LEASE a.s., a ostatními 
osobami ovládanými společností HENDON a.s. za účetní období roku 2009 
(v kalendářním období 01.01.2009-25.05.2009)

›  V souladu s ustanovením § 66a, odst. 9, Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, představenstvo společnosti SPEED LEASE a.s. zpracovalo následující 

Zprávu o vztazích mezi osobou ovládající, osobou ovládanou a ostatními osobami 

ovládanými osobou ovládající (dále jen propojené osoby) za účetní období roku 2009 

(dále jen účetní období).

›  Zpráva je zpracována za účetní období začínající 1. ledna 2009 a končící 31. prosince 

2009. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

›  Dle sdělení pana Františka Pačese neovládal přímo ani nepřímo ve sledovaném 

období žádnou jinou společnost.

›  Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem ke změně ovládající osoby ke dni 26.05.2009 

zahrnují níže uvedené údaje pouze transakce mezi společností SPEED LEASE a.s. 

a ostatními osobami ovládanými společností HENDON a.s., a to za kalendářní období 

01.01.2009-25.05.2009.

Smlouvy, které byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými 
osobami ( v období 01.01.2009-25.05.2009 ) 
›  V posledním účetním období byly mezi propojenými osobami uzavřeny běžné 

obchodní smlouvy na dodávky zboží, služeb a materiálů, dále smlouvy o pronájmu 

a smlouvy o postoupení nebo započtení vzájemných pohledávek, které byly uzavřeny 

za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku, z nichž žádné propojené 

osobě nevznikla majetková újma. Plnění z těchto smluv bylo zásadně přiměřené 

s poskytnutým protiplněním, přičemž se ceny za dodávky zboží nebo služeb 

řídily platnými ceníky nebo cenami obvyklými. Tyto smlouvy by uzavřela každá 

osoba, která není ovládanou osobou za předpokladu, že by plnila své povinnosti 

s péčí řádného hospodáře. S ohledem na obchodní tajemství vztahující se k těmto 

smlouvám a k povinnosti utajovat tyto informace v souladu s ustanovením §17 

zákona č.513/1991 Sb., nebylo možné uvést jednotlivé smlouvy a obsah plnění 

a protiplnění z nich vyplývajících.
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Jiné právní úkony
›  V průběhu účetního období nebyly ovládanou osobou v zájmu nebo na popud osoby 

ovládající a/nebo osob ovládaných osobou ovládající přijaty či učiněny žádné právní 

úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládanou osobou 

ve vztahu k osobě ovládající jako společníku ovládané osoby.

Ostatní opatření, jejich výhody a nevýhody
›  V průběhu účetního období nebyla ovládanou osobou v zájmu nebo na popud 

osoby ovládající a/nebo osob ovládaných osobou ovládající přijata či uskutečněna 

žádná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou 

ve vztahu k osobě ovládající jako společníku ovládané osoby. 

Ostatní poskytnutá plnění a protiplnění
›  Valná hromada společnosti rozhodla dne 28. prosince 2009 v souladu s ustanovením 

§ 178 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, o vyplacení podílu na zisku 

společnosti SPEED LEASE a.s. v celkové výši 3.529 tis.Kč. Dividenda byla v průběhu 

následujícího účetního období vyplacena.

Prohlášení
›  Představenstvo společnosti prohlašuje, že ve smyslu § 66a, odst. 9, Zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, nevznikla ovládané osobě z titulu 

uvedených plnění, uzavřených smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření 

a ostatních přijatých a poskytnutých plnění a protiplnění žádná újma. Statutární 

orgán společnosti SPEED LEASE a.s. dále prohlašuje, že tuto zprávu vypracoval 

s vynaložením péče řádného hospodáře, na základě údajů, které mohou být ovládané 

osobě SPEED LEASE a.s. jednající s péčí řádného hospodáře známy a že v této 

zprávě uvedené údaje jsou správné a úplné.

V Praze  dne 27. března 2010

František Pačes Ing. Petr Prokop

generální ředitel Finanční a personální ředitel

Předseda představenstva Člen představenstva

SPEED LEASE a.s. SPEED LEASE a.s.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009

ROZVAHA
v plném rozsahu

k 31. 12. 2009
(v celých tisících Kč)

SPEED LEASE a.s.
IČO: 62912691

Těšnov 1/1059
110 00
Praha 1

označ.
a

AKTIVA
b

řád.
c

Běžné účetní období Minulé 
úč.období

Netto
4

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

AKTIVA CELKEM 001 1 235 166 407 074 828 092 777 220

B. Dlouhodobý majetek 003 1 086 158 397 796 688 362 654 555

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 996 469 527 60

3. Software 007 996 469 527 60

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 1 082 057 397 327 684 730 654 390

B. II. 1. Pozemky 014 15 579 15 579 15 579

2. Stavby 015 7 328 1 891 5 437 6 296

3.
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí
016 1 051 153 395 436 655 717 632 199

7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek
020 7 997 7 997 316

B. III. Dlouhodobý fi nanční majetek 023 3 105 0 3 105 105

3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry 

a podíly
026 105 105 105

7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

fi nanční majetek
030 3 000 3 000

označ.
a

AKTIVA
b

řád.
c

Běžné účetní období Minulé 
úč.období

Netto
4

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

C. Oběžná aktiva 031 141 441 9 278 132 163 121 324

C. I. Zásoby 032 0 0 0 1 030

5. Zboží 037 0 1 030

C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 10 640 0 10 640 603

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 938 0 938 0

7. Jiné pohledávky 046 9 702 9 702 603

C. III. Krátkodobé pohledávky 048 90 376 9 278 81 098 68 523

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 73 858 9 278 64 580 51 842

6. Stát - daňové pohledávky 054 776 776 1 181

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 6 226 6 226 5 193

8. Dohadné účty aktivní 056 7 609 7 609 9 470

9. Jiné pohledávky 057 1 907 1 907 837

C. IV. Krátkodobý fi nanční majetek 058 40 425 0 40 425 51 168

C. IV. 1. Peníze 059 2 120 2 120 2 300

2. Účty v bankách 060 38 305 38 305 48 868

D. I. Časové rozlišení 063 7 567 0 7 567 1 341

D. I. . Náklady příštích období 064 310 310 272

3. Příjmy příštích období 066 7 257 7 257 1 069

Kontrolní číslo 999 4 933 097 1 628 296 3 304 801 3 107 539

ý ný nehmehmootný mý majeajetete

aware 469 527

uhodobý hmoomo ný ajajetek 2 2 05050577 397 327 684 730

emkem y 1010144 151515 579 15 579

015 77 7 328 1 88 5 437

věcvěcvěci ai a a soubory 

vvitých věcí
016 005051 153 395 43666 655 717

okoo nčený dlouhouhouhodobdobdobýý hý motný 

eeek
020 7 99777 7 997

bbý fiý finanan nčnnč í mmajeajea tektekek 023 3 1 0 3 105

66 151588 33333333
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007 9999666666666666

010133 111111111 0808080808080808080822222
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Označ.
a

PASIVA
b

řád.
c

Stav v běžném 
účet. Období

5

Stav v minulém 
účet. Období

6

PASIVA CELKEM 066 828 092 777 220

A. Vlastní kapitál 067 181 319 158 632

A. I.    Základní kapitál 068 132 000 132 000

A. I. 1. Základní kapitál 069 132 000 132 000

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 077 4 078 3 563

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 078 4 078 3 563

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 080 19 023 12 755

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 081 19 023 12 755

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)                                              083 26 218 10 314

B. Cizí zdroje 084 633 082 611 054

B. II. Dlouhodobé závazky 090 126 415 101 481

9. Jiné závazky 099 103 485 80 346

10. Odložený daňový závazek 100 22 930 21 135

Označ.
a

PASIVA
b

řád.
c

Stav v běžném 
účet. Období

5

Stav v minulém 
účet. Období

6

B. III. Krátkodobé závazky 101 136 863 96 378

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 102 40 003 40 077

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 103 3 529

5. Závazky k zaměstnancům 106 2 150 1 641

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 107 954 677

7. Stát - daňové závazky a dotace 108 6 003 712

8. Krátkodobé přijaté zálohy 109 7 306 9 845

10. Dohadné účty pasivní 111 1 051 1 429

11. Jiné závazky 112 75 867 41 997

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 113 369 804 413 195

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 114 209 998 287 627

2. Krátkodobé bankovní úvěry 115 159 806 125 568

C. I. Časové rozlišení 117 13 691 7 534

C. I. 1. Výdaje příštích období 118 5 635 6 247

2. Výnosy příštích období 119 8 056 1 287

Kontrolní číslo 999 3 272 459 3 091 032
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

k 31. 12. 2009
(v celých tisících Kč)

SPEED LEASE a.s.
IČO: 62912691
Těšnov 1/1059
110 00 Praha 1

označ.
a

TEXT
b

řád.
c

Skutečnost v účetním období

sledovaném                                  
1

minulém                                          
2

I. Tržby za prodej zboží 01 19 608 19 655

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 20 182 18 655

+ Obchodní marže 03 -574 1 000
II. Výkony 04 454 318 419 253

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 454 318 419 253

B. Výkonová spotřeba 08 207 952 229 167

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 26 702 32 506

2. Služby 10 181 250 196 661

+ Přidaná hodnota 11 245 792 191 086
C. Osobní náklady 12 32 465 33 078

C. 1. Mzdové náklady 13 22 618 22 623

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 908 1 908

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 7 260 7 422

4. Sociální náklady 16 679 1 125

D. Daně a poplatky 17 6 951 6 240

E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 176 115 153 744

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 87 326 71 145

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 86 466 70 284

2. Tržby z prodeje materiálu 21 860 861

F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 22 62 161 46 021

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 61 350 45 201

2. Prodaný materiál 24 811 820

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 1 095 -3 646

IV. Ostatní provozní výnosy 26 68 111 69 601

H. Ostatní provozní náklady 27 59 978 56 783

* Provozní hospodářský výsledek                                                                                                                      30 62 464 39 612
X. Výnosové úroky 42 921 578

N. Nákladové úroky 43 32 152 20 463

XI. Ostatní fi nanční výnosy 44 577 1 303

O. Ostatní fi nančí náklady 45 3 798 5 179

* Finanční výsledek hospodaření                                                                                          48 -34 452 -23 761
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 1 794 5 537

2. -odložená 51 1 794 5 537

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 26 218 10 314
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 26 218 10.314
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 28 012 15 851

Kontrolní číslo 999 2 435 198 2 201 373
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)
období končící k 12/31/2009

(v tisících Kč)

SPEED LEASE a.s.
IČO: 62912691
Těšnov 1/1059
110 00 Praha 1

období do

12/31/2009

období do

12/31/2008

P.
Počáteční stav peněžních prostředků
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

51 168 32 356

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 28 012 15 851

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 183 325 148 546

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 176 115 153 744

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 1 095

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -25 116 -25 083

A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 31 231 19 885

A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 211 337 164 397

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu 15 945 16 526

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -29 933 -8 455

A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív 44 848 24 059

A.2.3. Změna stavu zásob 1 030 922

A.**
Čistý provozní peněžní tok před zdaněním 
a mimořádnými položkami

227 282 180 923

A.3. Vyplacené úroky -32 152 -20 463

A.4. Přijaté úroky 921 578

A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti

196 051 161 038

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -271 272 -387 357

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 86 466 70 284

B.***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z fi nančních činností

-184 806 -317 073

C.1. Změna stavu závazků z fi nancování -21 988 180 384

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu 0 0

C.*** Čistý peněžní tok z fi nanční činnosti -21 988 180 384

F. Čistá změna peněžních prostředků -10 743 18 812

R. Konečný stav peněžních prostředků 40 425 51 168

Datum sestavení účetní závěrky: 6/21/2010

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání:

Pronájem motorových vozidel, 

koupě zboží za účelem dalšího 

prodeje





SIXT
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE
SPOLEČNOSTI SPEED LEASE A.S.
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY URČENÁ VALNÉ HROMADĚ O KONTROLNÍ 
ČINNOSTI ZA ROK 2009 SPOLEČNOSTI SPEED LEASE A.S.

›  Dne 21.06.2010 se sešli členové dozorčí rady společnosti SPEED LEASE a.s., 
Dita Trajboldová, Veronika Balíková a ing. Petr Kosmák k  projednání 
závěrečných hospodářských výsledků společnosti za rok 2009, k projednání 
a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2009, k projednání 
informací o auditu a k projednání Zprávy vedení společnosti o podnikatelské 
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009. 

› 1.  Ing. Prokop předložil dozorčí radě výsledky účetní závěrky za rok 2009. 

Hospodářským výsledkem je zisk ve výši 26.217 tis. Kč.; před zdaněním, tj. před 

zaúčtováním odloženého daňového závazku, dosahuje zisk výše 28.012 tis. Kč. 

Členové dozorčí rady se s výsledky seznámili, konstatovali, že neshledali žádné 

nesrovnalosti a že tato účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz hospodaření 

společnosti. Proto doporučují Valné hromadě tuto účetní závěrku schválit.

› 2.  Ing. Petr Prokop seznámil dozorčí radu s návrhem představenstva 

na rozdělení zisku: 

– Rozdělení hospodářského výsledku : 26.217.143,78 Kč

– Doplnění zákonného rezervního fondu ze zisku roku 2009 o částku 1.310.857,19 Kč

– Převod na nerozdělený zisk minulých let 24.906.286,59 Kč

Dozorčí rada tento návrh schválila a doporučuje jej schválit i Valné hromadě.

› 3.  Ing. Prokop informoval dozorčí radu, že již byl proveden audit za rok 2009. Audit 

provedla společnost ECOVIS blf s.r.o.: a výrok zní „Bez výhrad“.

› 4.  Ing. Petr Prokop předložil Dozorčí radě k projednání a schválení Zprávu vedení 

společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

za rok 2009. Členové rady zprávu schválili a doporučují představenstvu zprávu 

v navrhovaném znění předložit valné hromadě (zpráva je přílohou tohoto zápisu ).

› 5.  Členové dozorčí rady konstatovali, že dne 31.3.2010 na svém pravidelném 

zasedání projednali a schválili Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou 

osobou za rok 2009. Členové rady konstatovali, že při prověrce zprávy, kterou 

provedli dle §66a odst. 10), nezjistili žádná pochybení

› 6.  Členové dozorčí rady konstatovali, že při prověrce hospodaření společnosti, 

kterou v rámci stanov společnosti provedli za období roku 2009, nezjistili porušení 

stanov společnosti nebo povinností uložených Obchodním zákoníkem. Při 

namátkové kontrole účetních dokladů nezjistili pochybení.

Dozorčí rada děkuje výkonnému vedení společnosti i všem zaměstnancům 

za zvládnutí tohoto náročného roku a za jejich obětavou práci ve prospěch celé 

společnosti.

V Praze dne 21. června 2010

Dita Trajboldová Veronika Balíková Ing. Petr Kosmák

předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady
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VÝKONNÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

›  František Pačes (narozen 1966)

Generální ředitel

Řídí společnost od roku 1998

›  Ing. Petr Prokop (narozen 1966)

Finanční a personální ředitel 

Nastoupil do Sixtu v roce 2000 a je odpovědný 

za finance, controlling a personalistiku

›  Ing. Petr Kosmák (narozen 1972)

Obchodní a marketingový ředitel

Nastoupil do Sixtu v roce 2003 a je odpovědný

za obchod, marketing a provoz

›  Milan Pospíšil (narozen 1969)

Technický a správní ředitel

Nastoupil do Sixtu v roce 2003 a je odpovědný

za správu, techniku a prodej ojetých vozidel

STATUTÁRNÍ ORGÁN

Představenstvo

› předseda představenstva: František Pačes

›   člen představenstva: Ing. Petr Prokop

› člen představenstva: Petr Volf

Dozorčí rada

› předseda dozorčí rady: Dita Trajboldová

›  člen dozorčí rady: Ing. Petr Kosmák, Ph.D.

› člen dozorčí rady: Veronika Balíková

VÝKONNÉ ŘÍZENÍ A SLOŽENÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 
SPEED LEASE A.S.
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PROHLÁŠENÍ VEDENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 
A ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2009

›  Vedení společnosti prohlašuje, že výroční zpráva i účetní závěrka byly sestaveny dle 

zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a obsahují všechny významné 

skutečnosti.

 František Pačes Ing. Petr Prokop

 Generální ředitel Finanční a personální ředitel

 předseda představenstva člen představenstva

›  Přiložená účetní závěrka, zpráva o hospodaření a zpráva o vztazích představují zkrácené verze těchto výkazů, 

respektive zpráv. Plné znění výroční zprávy včetně zprávy auditora je k dispozici v sídle společnosti.
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Mezinárodní 
leasingová společnost
Mezinárodní 
autopůjčovna 

Kontakty:

SPEED LEASE a. s. Sixt Franchisee

Lighthouse Towers, Jankovcova 2c, 

170 00 Praha 7

Tel.:  +420 266 007 011

Fax.: +420 266 007 013

Obchodní linka: +420 266 007 050

email: lease@sixt.cz

www.sixt.cz

Pobočky a jejich adresy:

Rezervační centrála

Tel.: +420 22 23 24 995

Email: reservation@sixt.cz

Lufthansa-Sixt VIP Line

Tel.: +420 24 14 10 425

ČSA-Sixt VIP Line

Tel.: +420 24 14 10 426

Praha 6, Ruzyně Airport

Ostrava, Mošnov Airport

Brno, Tuřany Airport

Praha 1, Hotel Hilton

Praha 4, Daimlerova 2

Praha 8, Šaldova 36

České Budějovice, Bosch

Nemanická 5

Karlovy Vary, Grand Hotel Pupp

Mírové náměstí 2
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