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ČSOB Leasing – 
průkopník financování
alternativních pohonů



Představení ČSOBL01
1.  ČSOB Leasing je 100% dceřinou 

společností Československé obchodní 
banky, členem skupiny ČSOB 
a významné nadnárodní skupiny KCB 
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

Výsledky příspěvkové kampaně podle prodejců

ÚČASTNÍK PRODANÉ JEDNOTKY

ČSOBL 19,0

UCL 13,8

SGEF 10,7

Mercedes 7,8

MONETA Leas 6,2

ŠkoFIN 6,0

Raiffeisen 4

Deutsche 4

Others 28
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•  ČSOBL | 19,0 %

•  UCL | 13,8 %

•  SGEF | 10,7 %

•  Mercedes | 7,8 %

•  MONETA Leas | 6,2 %

•  ŠkoFIN | 6,0 %

•  Raiffeisen | 4 %

•  Deutsche | 4 %

•  Others | 28 %

Výsledky příspěvkové kampaně podle prodejců

ÚČASTNÍK PRODANÉ JEDNOTKY

ČSOBL 15,9

UCL 13,0

ŠkoFIN 12,1

SGEF 8,3

Mercedes 6,9

Raiffeisen 5,1

s Auto 4

Moneta 4

Others 31
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•  ČSOBL | 15,9 %

•  UCL | 13 %

•  ŠkoFIN | 12,1 %

•  SGEF | 8,3 %

•  Mercedes | 6,9 %

•  Raiffeisen | 5,1 %

•  s Auto | 4,1 %

•  MONETA Leas | 3,7 %

•  Others | 30,9 %

  POŘADÍ LEASINGOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 
DLE OBJEMU NESPLACENÉ JISTINY.

  POŘADÍ LEASINGOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 
DLE NOVĚ USKUTEČNĚNÉHO FINANCOVÁNÍ.
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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/vozidelúvěcí 

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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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

Nově 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



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 celé DPH z kupní ceny na 
počátku splácení.

•  Pevná výše splátek úvěru vám umožní lépe řídit vaše cash-flow



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



Předměty financování*

•  osobní a užitkové vozy
•  obytné vozy
•  motocykly
•  čtyřkolky

Poskytované služby/produkty

•  finanční leasing**
•  úvěr
•  operativní leasing

Program autopůjčka nabízí

•  atraktivní úrokovou sazbu pro nové a zánovní předměty
•  rychlé a pružné schvalování
•  zvýhodněné ceny pro klienty ČSOB

*nové i ojeté do 10ti let stáří včetně doby financování
**pouze pro podnikatele a právnické osoby

Financování osobních 
a užitkových automobilů03



Proč ČISTÁ MOBILITA?04
 Analýza potenciálu – elektromobily

OA/OUA

•  Prodej elektromobilů v roce 2015 v ČR představoval cca 200 ks, registrováno však 
bylo cca 400 ks, tzn. cca 200 ks bylo reexportováno (v roce 2014 proběhla registrace 
222 nových elektromobilů) – meziroční nárůst 2014/2015 představoval 74%.

•  Celkový počet elektromobilů v ČR: 850–900 kusů; v rámci EU je registrováno 
celkem cca 75 tis. elektromobilů, o 49% víc než v roce 2014.

•  V ČR je možné pořídit elektromobily Smart ED, Nissan Leaf, Citroen C-Zero, 
Mitsubishi i-MiEV a Peugeot iOn.

•  Prognóza: do konce roku 2016: 1500 elektromobilů v ČR; z toho vyplývá 
registrace cca 650 nových vozů v roce 2016 = POTENCIÁL pro financování 
komodity.

•  Pilotní projekt: 6ti měsíční testovací projekt České pošty a Skupiny ČEZ: 2 vozy 
(dodávkové typy elektromobilů – Nissan eNV200 a Peugeot Partner Electric).

•  Průměrná cena OUA – elektromobilu: 619–1 020 tis. Kč.

Dobíjecí stanice

•  Momentální situace: 248 stanic (ČEZ: 54 
stanic veřejného dobíjení elektromobilů, 
z toho 10 rychlodobíjecích; služby 
Zákaznických center + v rámci lokalit 
ČEZ Point), zprostředkovávání nabídky 
domácího dobíjení (wallboxy a dobíjecí 
kabely pro profesionální dobíjení 
v domácnostech a ve firmách).

•  Nejvíce dobíjecích stanic je v Praze, 
Brně a Ostravě (ČEZ, PRE, E.ON. 
a RWE); naopak DS chybí v Olomouci, 
Bruntálu, Jeseníku, Mariánských 
lázních, Jičíně a Žďáru nad Sázavou.

•  Cena domácí nabíječky (wallbox): 20–50 
tis. bez DPH.



Proč ČISTÁ MOBILITA?04

•  ČSOBL = lídr v oblasti 
alternativních pohonů, 
ekologické dopravy

VIZE



Proč ČISTÁ MOBILITA?04

•  ČSOBL = lídr v oblasti 
alternativních pohonů, 
ekologické dopravy

•  Identifikace příležitosti nejen 
v rámci financování vozů 
s alternativními pohony;

•  možnost financování 
čerpacích/dobíjecích stanic, 
jejichž bezproblémové 
pořízení může být jedním 
z klíčových kritérií při 
rozhodování o koupi vozu 
na alternativní pohon 
u koncového zákazníka.

VIZE PŘÍLEŽITOST



Proč ČISTÁ MOBILITA?04

•  ČSOBL = lídr v oblasti 
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rozhodování o koupi vozu 
na alternativní pohon 
u koncového zákazníka.

•  Národní akční plán čisté 
mobility (NAP CM) + 
strategie EU – tlak na 
využívání alternativních paliv;

•  světový i evropský trend 
ovlivňující vývoj v ČR – 
očekávaný dynamický 
nárůst segmentu osobních 
CNG vozidel/ elektromobilů/ 
hybridů.

VIZE PŘÍLEŽITOST SUPPORT
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•  Využít potenciálu 
CNG/ elektromobilů 
prostřednictvím plošného 
oslovení klientů, s cílem 
zaujmout především 
„zelené“ firmy, které plánují 
využít čistou mobilitu 
marketingově, a jednotlivce 
řešící pořízení nového vozu.

VIZE PŘÍLEŽITOST SUPPORT CÍL



Čistá mobilita – dotace ze strany EU a státu05
Dotace ze strany státu/EU (rok 2016):

•  dotaci na pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic (pilotní 
projekty firemních flotil elektromobilů, budování dobíjecí 
infrastruktury) bylo možno čerpat přes OP PIK v rámci 
výzvy vyhlášené v březnu 2016: „NÍZKOUHLÍKOVÉ 
TECHNOLOGIE – Elektromobilita, akumulace energie 
a druhotné suroviny“; příjem žádostí byl ukončen 31.7.2016; 
poskytovaná dotace činila: 70/60/50% – malé podniky/střední 
podniky/velké podniky; alokace opatření: 80 mil. Kč

•  plánovaná je 1. výzva NAP ČM = podpora nákupu 
ekologických aut; příprava je v gesci MŽP; vyhlášení je 
plánováno na poslední čtvrtletí roku 2016, plánovaná alokace: 
150 mil. Kč na podporu elektromobilů, hybridů a CNG 
vozů; oprávněnými žadateli by měly být obce, kraje, o.p.s. 
(technické + sociální služby)



Program „Čistá mobilita ČSOB Leasing“06
Program „Čistá mobilita ČSOB Leasing“:

•  kombinuje unikátní produkt pro financování a pojištění 
vozidel na alternativní pohony s poradenstvím pro 
čerpání dotací v rámci NAP CM

•  jedná se o dlouhodobý program, který má za cíl 
klientům zprostředkovat pořízení vozů s alternativními 
pohony a současně je informovat o novinkách 
z oblasti čerpání dotací pro tyto vozy

•  v plánu je doplnění stávající nabídky o vozy s pohony 
CNG a hybrid, a to v našich produktech operativního 
leasingu Mobilita+ a Jistota+

•  budou uveřejňovány spuštěné dotační tituly včetně 
postupů, jak mohou klienti tyto dotace reálně čerpat 
prostřednictvím CDP ČSOBL

Pilotní projekt – úvěrový produkt ELEKTRO kredit:

•  jedná se o produkt pro financování elektromobilů 
všech značek a modelů 

•  fixní úroková sazba 3,6 % p.a.
•  povinné ručení po celou dobu financování zdarma 
•  havarijní pojištění 2,5 % se spoluúčastí 10 %,  

minimálně 10 000 Kč



Teplice

Liberec

Praha

Hradec Králové

Pardubice

Olomouc

Ostrava

Zlín

Brno

Jihlava

České Budějovice

Plzeň

Karlovy Vary

Pobočka 

Obchodní kancelář 

Autocentrum 

Pobočková síť07

END



Děkuji za pozornost 
a přeji krásný den!


