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ELEKTRO Kredit – vaše příležitost
k financování vozů 
s alternativním pohonem



Představení ČSOBL01
1.  ČSOB Leasing je 100% dceřinou 

společností Československé obchodní 
banky, členem skupiny ČSOB 
a významné nadnárodní skupiny KBC 
a specializuje se na financování 
movitých předmětů.

2.  V prvním pololetí letošního roku ČSOB 
Leasing upevnil své přední postavení 
na českém leasingovém trhu – obsadil 
první místo v pořadí leasingových 
společností a to jak z pohledu 
nesplacené jistiny, tak při srovnání nově 
uskutečněných obchodů.
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Představení ČSOBL01

  POŘADÍ LEASINGOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 
DLE OBJEMU NESPLACENÉ JISTINY.

  POŘADÍ LEASINGOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 
DLE NOVĚ USKUTEČNĚNÉHO FINANCOVÁNÍ.

Výsledky příspěvkové kampaně podle prodejců

ÚČASTNÍK PRODANÉ JEDNOTKY

ČSOBL 18,7

SG 16,0

UCL 13,7

Mecedes 7,5

Moneta 7,3

RB 6,7

Erste 6,4

VWFS 5,4

Others 18,2

Koláčový graf

18,2 %

5,4 %

6,4 %

6,7 %

7,3 %
7,5 %

13,7 %

16,0 %

18,7 %
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•  ČSOBL | 18,7 %

•  SG | 16,0 %

•  UCL | 13,7 %

•  Mercedes | 7,5 %

•  MONETA | 7,3 %

•  RB | 6,7 %

•  Erste | 6,4 %

•  VWFS | 5,4 %

•  Others | 18,2 %

Výsledky příspěvkové kampaně podle prodejců

ÚČASTNÍK PRODANÉ JEDNOTKY

ČSOBL 16,5

SG 14,6

UCL 12,9

VWFS 12,4

Mecedes 6,5

RB 6,5

Erste 6,5

Moneta 6,1

Others 18,0

Koláčový graf

18,0 %

6,1 %

6,5 %

6,5 %

6,5 %
12,4 %

12,9 %

14,6 %

16,5 %

ČSOBL
SG
UCL
VWFS
Mecedes
RB
Erste
Moneta
Others

$1

•  ČSOBL | 16,5 %

•  SG | 14,6 %

•  UCL | 12,9 %

•  VWFS | 12,4 %

•  Mercedes | 6,5 %

•  RB | 6,5 %

•  Erste | 6,5 %

•  MONETA | 6,1 %

•  Others | 18,0 %
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Produkty

ČSOB Leasing poskytuje úplnou 
nabídku finančních produktů

Všechny produkty nabízíme s výhodným pojištěním  
od ČSOB Pojišťovny.

•  Finanční leasing
•  Úvěr
•  Operativní leasing
•  Full service leasing (operativní leasing s plnou 

škálou služeb podle přání klienta)
•  Fleet management (správu vozového parku klienta)
•  Pojištění
•  Produkty pro dodavatele (financování skladů/

vozidel/věcí u spolupracujících dodavatelů)

Představení ČSOBL01
Financujeme

• Osobní a užitkové automobily 
• Nákladní automobily, autobusy 
• Kompletní flotily
• Motocykly a čtyřkolky 
• Stroje a zařízení 
• Informační technologie
• Kompletní technologické celky
• Železniční kolejová vozidla, letadla, lodě
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• Osobní a užitkové automobily 
• Nákladní automobily, autobusy 
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Exkluzivně poskytujeme

•  Služby dotačního poradenství v kombinaci 
s financováním investice pod jednou střechou
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Výhody finančního leasingu

•  Zůstanou vám prostředky na jiné investice případně provoz 
podnikání

•  Investiční výdaj rozložíte na delší období (až 7 let)

•  Uvolní se vám zdroje na následné rozšíření nebo modernizace 
vašich strojů a zařízení

•  Leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným 
daňovým nákladem

•  Pevná výše splátek leasingu vám umožní lépe řídit cash-flow 
vašeho podnikání

•  Opce na odkup na konci splácení vám zajistí získání 
splaceného předmětu do vašeho vlastnictví

• Předmět financování je mimobilanční položkou

Informace k produktům02
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Informace k produktům02
Výhody úvěru

•  Předmět financování se ihned stává vaším majetkem – 
vhodné řešení pro firmy, obce, dopravní podniky, rozpočtové 
organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost 
čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je 
vázáno na vlastnictví financovaného předmětu

•  Optimalizujete daňové náklady zejména při nákupu předmětu 
ke konci kalendářního roku

•  Jednorázově se vám odpočte celá DPH z kupní ceny na 
počátku splácení

•  Pevná výše splátek úvěru vám umožní lépe řídit vaše cash-flow
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Informace k produktům02
Výhody operativního leasingu

•  Neskládáte žádnou akontaci

•  Využíváte našich velkoodběratelských slev při pořízení vozů, služeb i pojištění

•  Můžete si vybrat z řady volitelných doprovodných služeb (karta PHM, 
údržba a servis, systém CarNet a další)

•  Předmět leasingu a služby jen pohodlně užíváte

•  Pojištění a služby jsou součástí splátek

•  Progresivní řešení – financování předmětů mimo účetní rozvahu (bez investic)

•  Stabilní náklady na vozový park

•  Zjednodušení administrativy, pouze jedna faktura měsíčně

•  Po skončení kontraktu předmět leasingu vracíte zpět ČSOB Leasing 
a nemusíte se starat o jeho prodej
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Předměty financování*

•  Osobní a užitkové vozy
•  Obytné vozy
•  Motocykly
•  Čtyřkolky

 
Poskytované služby/produkty

•  Finanční leasing**
•  Úvěr
•  Operativní leasing

Financování osobních 
a užitkových automobilů03

Autopůjčka plus

•  Nový komplexní produkt pro financování automobilů
• Kombinace financování a služeb souvisejících s provozem: 

 – Úroková sazba od 2,89 %
 – Balíček pojištění KOMPLEX
 – FLEXI variabilita splácení
 – AUTOPILOT asistence od ČSOB Leasing

Úroková
 sazba od

2,89 %

*nové i ojeté do 10 let stáří včetně doby financování
**pouze pro podnikatele a právnické osoby
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Čistá mobilita ČSOB Leasing04
Principy programu Čistá mobilita  
ČSOB Leasing

•  Spuštění a aktualizace v souladu s Národním 
akčním plánem čisté mobility

•  Nabídka atraktivních produktů pro financování vozů 
s alternativními pohony

•  Zprostředkování dotačních titulů
•  Představení moderních technologií klientům  

a partnerům společnosti

Možnosti financování 
ELEKTRO Kredit

•  Financování elektromobilů všech značek a modelů, 
součást konceptu Autopůjčka plus

•  Kombinace maximálních výhod pro klienta
• Úroková sazba právě a jen 2,89 %
•  Povinné ručení po celou dobu financování 

zdarma a výhodné havarijní pojištění
• Produkt je kombinovatelný s dotačními tituly 

Operativní leasing Mobilita+

•  Dlouhodobý pronájem vozu bez akontace
•  Moderní forma financování automobilů, kdy vůz jen užíváte
•  Po skončení pronájmu automobil jednoduše vrátíte  

a můžete si vybrat nový
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Čistá mobilita ČSOB Leasing04
Financované elektromobily

•  Registrace elektromobilů v roce 2016 – 271 vozů (zdroj SDA)
• Aktuálně má ČSOB Leasing v portfoliu 67 elektromobilů 
•  Produktová skladba úvěr x finanční leasing x operativní  

leasing 58:2:40

e-Golf

•  Součást vlastní flotily vozů ČSOB Leasing 
• Účast na eventech souvisejících s elektromobilitou
•  Akce pro klienty a partnery od 8/2015, najeto  

cca 30 tis. km

BMW

CITROEN

FIAT

HYUNDAI

KIA

KTM

MITSUBISHI

NISSAN

PEUGEOT

POLARIS

TESLA

VW

TAZZARI

ZNAČKA POČET

6

1

1

6

2

1

1

26

3

1

16

2

1

CENA PRŮMĚR

6 126 247

655 000

419 815

4 724 700

1 350 481

161 157

1 060 000

14 047 698

1 172 560

1 013 060

44 628 245

1 286 500

194 000

Den otevřených dveří ČSOB

Celkový součet 67 76 839 464
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Dotace – Představení Centra dotačního 
poradenství ČSOB Leasing05
Centrum dotačního poradenství (CDP ČSOB Leasing)

Cíl: Podpora hlavního předmětu podnikání = specializace na projekty, u kterých je 
potenciál ke spolufinancování strojů nebo technologií, tzn. především

•  OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) – 
především podprogramy Potenciál, Inovace, Aplikace, Technologie, Nízkouhlíkové 
technologie

•  PRV (Program rozvoje venkova) – všechna opatření

Služby poskytované CDP ČSOBL: 

•  Dotační audit, informační servis i konzultace během realizace projektu ZDARMA
•  Výrazná SLEVA z ceny služeb dotačního poradenství při spolufinancování investice 

s ČSOB Leasing
•  Kompletní servis – nabídka financování již při podání žádosti o podporu 
•  Zjednodušený proces poskytnutí úvěru po schválení žádosti
•  Snížení administrativy na minimum

Výhoda pro klienta: 

KOMBINACE DOTAČNÍHO 
PORADENSTVÍ + FINANCOVÁNÍ 
INVESTICE na jednom místě

Kontakt – Centrum dotačního 
poradenství ČSOB Leasing: 

•  tel. 731 533 028,  
e-mail: dotace@csobleasing.cz
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Dotační programy související s čistou mobilitou:

IROP – PO I – Infrastruktura, S.C. 1.2. Zvýšení podílu    
udržitelných forem dopravy, aktivita „Nízkoemisní a bezemisní 
vozidla“ (výzva 20 – proběhla; výzvy 50, 51 a 53 – průběžné)

OPD – podprogramy: 1: Podpora dobíjecích stanic (páteřní/
doplňková síť), 2: CNG, 3: LNG, 4: Vodíkové plnící stanice  
(první výzvy v rámci podprogramů plánovány na 3. čtvrtletí 2017)

OPPPR – PO II – Energetická efektivita a udržitelná mobilita 
(aktuálně zvyšování atraktivity MHD); revize programu (smart city 
technologies/infrastruktura)

OPPIK – 1., 2. a 3. výzva Nízkouhlíkové technologie – 
„Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny“ 
(proběhly), předpokládané vyhlášení 4. výzvy – 12/2017

NPŽP – Výzva č. 13/2016 „Podpora alternativních způsobů 
dopravy“ (proběhla), předpokládané vyhlášení následné výzvy 
s obdobnými podmínkami – 4. čtvrtletí 2017

Dotace – CDP ČSOB Leasing pro Čistou 
mobilitu ČSOB Leasing05
CDP ČSOB Leasing = „lidský“ průvodce 
klientů dotační džunglí
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Dotace – aktuální stav a výhled na rok 201706

OPPIK – 4. výzva Nízkouhlíkové technologie  
(pro podnikatelské subjekty)

•  1. výzva – alokace opatření „elektromobilita“ 80 mil. Kč, 
podpořeno 45 projektů (celkově dotace cca 25 mil. Kč)

•  2. výzva – alokace opatření „elektromobilita“ 150 mil. Kč, 
podáno 138 žádostí (celkově ve výši 153,5 mil. Kč)

•  3. výzva – alokace opatření „elektromobilita“  
60 mil. Kč -> podáno 125 žádostí (celkově ve výši  
135,6 mil. Kč)

•  Poskytnutá dotace cca 1/3 ZV projektu (PC předmětu 
bez DPH); odvíjí se od velikosti podniku a kategorie 
pořizovaného elektromobilu

•  Do budoucna se uvažuje o podpoře pomocí finančních 
nástrojů – bezúročných půjček s možností odložené 
splatnosti jistiny 

NPŽP – následná výzva „Podpora alternativních 
způsobů dopravy“ (pro municipality a organizace  
jimi zřizované)

•  V rámci výzvy č. 13/2016 alokace 100 mil. Kč  
(20 mil. Kč pro vozidla s pohonem CNG, 80 mil. Kč pro 
vozidla s pohonem plug-in hybrid a elektromobil), 140 
předložených projektů (celkově dotace cca 38 mil. Kč)

•  Požádáno o 178 elektromobilů, 7 plug-in 
hybridů, 86 CNG vozů; nová příležitost požádat 
o dotaci – 4. čtvrtletí 2017

•  Fixní poskytovaná dotace – dle kategorie pořizovaného 
vozidla (CNG od 50 tis. Kč, elektromobil od 220 tis. Kč, 
plug-in hybrid 200 tis. Kč)

•  Do budoucna se uvažuje např. o umožnění využití 
operativního leasingu při podpoře nákupu elektromobilů 
a zrychlených odpisech na elektromobily

Potenciál a příležitost pro podnikatele  
a municipality
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Ústí nad Labem

Liberec

Praha

Hradec Králové

Pardubice

Olomouc

Ostrava

Zlín

Brno

Jihlava

České Budějovice

Plzeň

Karlovy Vary

Pobočka 

Obchodní kancelář 

Autocentrum 

Pobočková síť07
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Děkuji za pozornost 
a přeji krásný den!


