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Jak modernizovat vozový park, když skončí dotační 

programy? 

27.11.2019, Praha 

UniCredit Leasing má odpověď… 
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Co se Vám vybaví jako první, když uslyšíte pojem 

„leasing?“ 
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V drtivé většině případů se vybaví následující: 

Leasing je hrozně drahý. 

Leasing = financování nových a ojetých osobních aut. 

Leasing = auto nevlastním, a to se mi nelíbí. 



4 

Cílem dnešní prezentace je dokázat, že: 

 

 

 

Leasing umí více, a to za konkurenceschopných 

podmínek, aniž by limitoval vlastnictví a správu 

financovaného majetku. 
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Agenda: 

• Představení UniCredit Leasing CZ, a.s. 

 

• Rozmanitost leasingového financování 

 

• Jaké produkty vlastně UniCredit Leasing nabízí? 

 

• Jaký typ financování je vhodný pro dopravní podniky? 

 

• Modelový příklad financování projektu elektrobusové linky 

 

• Shrnutí a dotazy 

 

• Kontakty 
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UniCredit Leasing CZ: kdo jsme a jak fungujeme 
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UNICREDIT LEASING: 
Můžete si nás pamatovat pod názvem CAC Leasing 

 

 Universální leasingová společnost působící na trhu od roku 1991 

 V roce 2005 se stala součástí evropské skupiny UniCredit, jejíž 

jméno nese od roku 2007 

 V roce 2014 se UniCredit Leasing CZ a UniCredit Leasing 

Slovensko staly součástí UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia 

 

 Součástí UniCredit Leasing jsou: 

 

o UniCredit Fleet Management 

o UniCredit pojišťovací makléřská/UniCredit Broker  

o RCI Financial services 

Nabízíme komplexní řešení financování 

movitého majetku v ČR a na Slovensku 
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OBCHODNÍ MODEL: 
Financujeme přímé investice a podporujeme prodeje našich partnerů 

Individuální přístup k zákazníkům, financování 

movitého majetku šité „na míru“: 

o Servis firemní klientele, jako jsou např. dopravní 

podniky, výrobní firmy, spediční firmy, atp. 

o Zpracování financování investice v rámci celé ČR 

o Dopravní a železniční technika, stavební a 

manipulační zařízení, výrobní stroje, ucelené 

výrobní celky, atp.   

  

   

 

Korporátní divize: 

  

   

 

Podpora partnerských dodavatelů dopravní techniky a 

strojních zařízení: 

o Podpora prodeje regionálních a mezinárodních 

partnerů UniCredit Leasing po celé ČR. 

o Financování zákazníků dealerů dopravní techniky a 

strojních zařízení (zahrnuje rovněž korporátní 

klienty UCB) 

o Financování fyzických osob a drobné firemní 

klientely 

Vendor divize: 
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Rozmanitost leasingového financování: 
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Jaké předměty umíme financovat? 

UniCredit Leasing umí financovat jakýkoliv movitý majetek, který je: 

o Identifikovatelný o Odebratelný o Drží si hodnotu v čase 

a tím je přeprodejný 

Oproti standardním bankovním úvěrům je financování UniCredit Leasing 

postaveno na hodnotě financovaného předmětu. 



Zajímavost:  dokázali jsme zafinancovat i  fagot 
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Příklady předmětů financovaných v korporátní divizi UniCredit Leasingu:  
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Příklady partnerů, jejichž obchod rozvíjíme pomocí poskytnutého značkového 

financování: 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financování UniCredit Leasing je podepsáno pod všemi 

těmito logy. 
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Jaké produkty vlastně UniCredit Leasing nabízí: 
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Základní typy financování nabízené spol. UniCredit Leasing:  
Který typ financování je vhodný pro dopravní podniky  

Operativní leasing 

 

• Pronájem předmětu, jehož smyslem je poskytování služby, 

nikoli pořízení investice  
• Bez záruky odkupu nebo se zárukou odkupu dodavatelem, nebo 3. 

stranou 

• Po skončení doby splácení zůstává předmět nájmu v majetku 

UniCredit Leasingu, nebo dodavatele či 3. strany (na základě 

smlouvy o odkupu) 

Finanční leasing - dodání zboží 

 

• Finanční pronájem, jehož 

smyslem je pořízení investice 

= zákazník má možnost odkupu 

předmětu financování po 

skončení doby pronájmu 

 

• UCL má povinnost odprodat 

předmět zákazníkovi po 

skončení doby nájmu, pokud o 

to projeví zájem 

Úvěr 

• Účelový úvěr na nákup předmětu 

financování 

• Klient vlastní předmět financování 

• Zajištění formou zajišťovacího převodu 

vlastnického práva nebo notářskou 

zástavou. 
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Modelový případ financování elektrobusové linky 
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Modelový případ financování elektrobusové linky: 

• 2x pantograf 

• 2x sada rozvaděčů 

• 4x elektrobus 

 

Celková investice: cca CZK 70 mil. 

Odkud získat 

finance, až 

dotační období 

skončí? 
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Pár dotazů na začátek: finanční rámec, aneb jak pracujeme s klienty, jako jsou 
dopravní podniky  

Původní zadání: financování technologie 

potřebné pro spuštění elektrobusové linky. 

Jaké další investice plánujete na další rok? 

 

• Autobusy 

• Tramvaje 

• Servisní vozidla 

• Strojní vybavení – servis a údržba 

Cíl: stanovit dostatečný objem finančních prostředků na komplexní pokrytí 

Vašich investic během následujících 12 měsíců = rámec. 
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Finanční rámec: flexibilní řešení financování na celý rok 

Kombinuje všechny typy produktů nabízené 

UniCredit Leasing: 

• Finanční leasing 

• Investiční úvěr – tzv. FIN nebo CREDIT 

• Operativní leasing 

Kombinuje všechny typy movitého majetku, který 

plánujete pořizovat: 

• BUS, Tram, trolejbus, ELEKTROBUS, atp. 

• Servisní a údržbová vozidla 

• Strojní zařízení pro provoz = pantografy, 

rozvaděče, servisní vybavení, atp. 

Definuje minimální a maximální hodnoty 

pro struktury financování: 

• Maximální délka splácení 

• Maximální délka předfinancování 

• Minimální objem vlastních zdrojů 

Schvalujeme všechny investice 

najednou = šetříme Vám čas, 

papírování i peníze!!! 
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Příklad modelové transakce: indikativní podmínky financování elektrobusové linky 

Elektrobus: 

 

• Akontace/vlastní zdroje = 0% 

• Doba splácení 6-10 let 

• Finanční leasing nebo investiční úvěr 

• Zajištění vlastnictvím v případě FL; notářskou 

zástavou nebo zajišťovacím převodem práva 

• Zálohové platby výrobci = ano 

• V případě dotace = mimořádná splátka po obdržení 

Dobíjecí technologie: 

 

• Akontace/vlastní zdroje = 0-25% 

• Doba splácení 5-8 let 

• Finanční leasing nebo investiční úvěr 

• Zajištění vlastnictvím v případě FL; notářskou 

zástavou nebo zajišťovacím převodem práva 

• Zálohové platby výrobci = ano 

• V případě dotace = mimořádná splátka po obdržení 

Uvedené podmínky jsou pouze indikativní. Jakékoliv financování - a jeho podmínky - 

podléhá schválení adekvátními schvalovacími kompetencemi UniCredit Leasing.  
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Modelový případ: časová osa a jednotlivé etapy transakce 

Schválení 

rámce 

Např. CZK 

100 mil. 

Objednání 

technologie 

Podpis úvěrové/ 

leasingové 

dokumentace s UCL 

Převzetí 

technologie 

Převzetí 

předmětu/ 

podpis 

předávacího 

protokolu a 

start splácení 

Záloha 

dodavateli č. 

1 

Doplatek 

kupní ceny 

Záloha 

dodavateli 

č. 2 

• Poplatek za zpracování financování = 0. 

• Poplatek za rezervaci zdrojů/závazková provize = 0. 

• Úroková sazba UniCredit Leasing = srovnatelná s bankovními investičními úvěry.  

Úrokové náklady vznikají až v momentě čerpání financování. 

Splácení financování 

Na konci období splácení odkup 

za symbolickou cenu v případě 

FL nebo ukončení úvěrové 

smlouvy splacením.  

Mimořádná 

splátka z 

dotace 
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Krátké shrnutí na závěr 



Komplexní řešení financování:  

 

• Technologie i kolová technika = jedním rámcem. 

 

Flexibilita a rychlost zpracování:  

 

• Financování přímého nákupu. 

• Refinancování již vydaných záloh v rámci rozjednaného nákupu.  

• Refinancování již nakoupené techniky. 

 

Efektivní využití Vašich zdrojů: 

 

• Zálohovými platbami dodavatelům šetříme Vaše zdroje. 

• Úroky z čerpaných částek = žádné závazkové provize. 

 

Naše financování Vám umožní investovat aktivněji: 

 

• Dlouhé doby splatnosti = nižší splátky = rychlejší modernizace. 
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Přední výhody, které financování od UniCredit Leasing přináší:   
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Dotazy 
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Nicola Koldová 

Manažer, New Business Development 

 

Tel: +420 724 795 732 

Email: nicola.koldova@unicreditleasing.cz 

Kontakty: 

Zdeněk Matoušek 

Manažer, Bank & Direct Channel 

 

Tel: +420 724 464 376 

Email: zdenek.matousek@unicreditleasing.cz 


