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ČSOB LEASING: Ekomobilita
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Trh v Evropě

• Meziroční růst prodeje elektromobilů v Evropě dosáhl 29 % na 1,575 mil. Každé páté nově prodané auto mělo zásuvku 

a téměř každé druhé bylo elektrifikované.

• Hodnota 1,575 mil. nově prodaných aut platí pro EU+EFTA+UK (EFTA = Norsko, Island, Švýcarsko). 

• Největším trhem pro elektromobily bylo v roce 2022 Německo s 471 394 prodaných kusů (meziročně +32,3 %). 

• Druhá je Británie s 267 203 (+40,1 %) a třetí Francie s 203 122 (+25,3 %). 

• Šesticiferné prodeje už zaznamenalo z evropských zemí pouze Norsko s 138 287 (+21,6 %).
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Trh v České republice

• Registrace čistě elektrických osobních vozů na ČR trhu meziročně vzrostly o 47%, jejich podíl na trhu dosahuje 2%.

• Lehkých užitkových vozidel bylo v roce 2022 registrováno 134 ks čistě elektrických a 3 ks plug-in hybridních. 

Palivo Počet Podíl

Benzin 127 650 66,4%

Nafta 47 490 24,7%

Benzin + LPG 3 966 2,1%

Elektro 3 892 2,0%

Benzin + EL 3 309 1,7%

CNG 807 0,4%

Nafta + EL 251 0,1%

Benzin + CNG 1 0,0%

Nezařazené 4 721 2,5%

CELKEM osobní vozy 192 087 100,0%
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ČSOB Leasing zeleně

1) S ekologií začínáme u sebe

• Odpovědný přístup k životnímu prostředí + včasná a pragmatická reakce na regulatorní požadavky = plnění závazků udržitelnosti
• ESG rating firmy jako součást úvěrového procesu (firma nesmí být spojena s uhlím, standard - ptáme se klientů na uhlíkovou stopu;

ve spolupráci s ČSOB Advisory - nápočet uhlíkové stopy + návrh opatření/ plán na její snížení)
• Nefinancujeme starou techniku a nákladní vozy pod normu EURO 6

2) Naše zelené produkty jsou k dispozici pro klienty ve všech komoditách

• S námi využijete zvýhodněné financování od EIB pro zelené investice dle podmínek EIB (stroje, auta, těžká dopravní technika)
• Financujeme energeticky úsporná zařízení / projekty (FVE, kogenerační jednotky, energeticky úsporné výrobní technologie)
• Nabízíme bezkonkurenční produkt - naši Autopůjčku na vozy s čistou energií
• Produkty zvýhodňujeme cenou či bezplatným dotačním poradenstvím, vzděláváme klienty i obchodní partnery v oblasti ESG

3) Spolupracujeme s lídry z oblasti zelených procesů a technologií

• E-ON – spolupráce v oblasti elektromobility
• VEOLIA – spolupráce v oblasti financování a realizace FVE
• FARMTEC – FVE pro klienty v oblasti zemědělství

4) Prostřednictvím Centra dotačního poradenství monitorujeme výzvy v rámci NPO, Modernizačního fondu a operačních programů
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Zelené produkty ČSOB Leasing v oblasti mobility

Naše vize udržitelnostiZelené produktové novinky z oblasti mobility:

• Půjčka na auta s čistou energií pokračuje se sazbou od 6,69% p.a., tj. stále nejlevnější produkt 
ČSOBL; vč. benefitu ve formě povinného ručení zdarma po celou dobu financování

a)  Půjčka na auta s čistou energií - oceněna v anketě Zlatá koruna

• Úvěrový produkt se zvýhodněným fixním úrokem
• Určena k financování vozidel s pohonem elektro, plug-in hybrid a s vodíkovým článkem
• Určena k financování vozidel v ceně od 250 000 Kč
• Alternativně zvýhodnění od EIB až do výše 1,2% p.a.
• Dotace pro municipality a organizace jimi zřizované 
• Výhledově finanční instrument na podporu elektromobility podnikatelských subjektů

b)  Půjčka na auta s čistou energií s E-ON - benefit ve formě zvýhodněné úrokové sazby + dobíjení  v 
hodnotě 10 000,- Kč u E.ON zdarma ve spolupráci s regionálními dealery

c)  Zelené auto měsíce - akční nabídka operativního leasingu, dohodnutá sleva s dealery na vybraný model 
EV (Mitsubishi Eclipse Cross, Volvo XC40 a C40)

d)  Operativní leasing na osobní vozy pro spotřebitele, pilotní projekt pro zaměstnance a PREMIUM klienty

e)  Mobilní aplikace Shandi (pro skupinu ČSOB) - správa a vypůjčování zelených automobilů v ČSOB fleetu
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Čistá mobilita - relevantní dotační výzvy

• NPO Ekomobilita - příjem žádostí do 15. 12. 2023 = dotace na nákup vozidla s alternativním pohonem/ 
neveřejné dobíjecí stanice (wall-boxu) 

• Dotace pro obce, kraje a organizace jimi zřizované (všechny subjekty, v jejichž vlastnické struktuře figuruje nějaký, byť minimální podíl
veřejnoprávní instituce)

• Podpora ve formě fixní (dané) částky na konkrétní typ vozidla, s maximální hranicí 50% způsobilých výdajů (pořizovací cena vozu bez DPH) + 
při náhradě stávajícího vozidla na fosilní palivo navýšení o 20%; u dobíjecích stanic je podpora fixní/ neměnná (30 tis. Kč/ dobíjecí bod) -
vždy pouze v kombinaci s elektrovozidlem

• Příklad: Pro standardní elektromobil (kategorie M1) = podpora max. 300 tis. Kč/ s výměnou vozidla na konvenční pohon = 360 tis. Kč/ + s 
instalací wall-boxu 390 tis. Kč; pro vozidlo s vodíkovým pohonem (kategorie M1) = podpora 500 tis. Kč/ s výměnou vozidla na konvenční
pohon = 600 tis. Kč 

• NPO Elektromobilita - předpokládané vyhlášení Q2/Q3 2023
• Rýsuje se program, který by formou finančního nástroje s příspěvkem podpořil využívání elektromobilů za účelem podnikání
• Podpora by se měla vztahovat na pořízení vozidla i dobíjecí stanice a měla by být určena  primárně pro MSP

VÝHODY PRO KLIENTA

• Klient získá finanční příspěvek
• Oproti klasickým dotacím jednodušší a levnější administrace bez nutnosti výběrového řízení na dodavatele
• Významná časová úspora: délka zpracování žádosti (dle náročnosti podkladů) cca 1 měsíc
• Vysoká pravděpodobnost získání podpory
• Administrativa: Řada formulářů + podnikatelský záměr => pro klienta 1 vyplněný dotazník
• Zpracování prostřednictvím ČSOBL ZDARMA 

• Řadový občan může využít dotaci na dobíjecí místo (wall-box) z programu Nová zelená úsporám, kdy podpořit lze max. 2 dobíjecí body na
RD a výše podpory představuje až 30 tis. Kč/ dobíjecí bod. Jakoukoli podporu na pořízení elektromobilů stát zatím občanům nenabízí.
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Děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek dne!

Jan Kulhánek 

+420 739 383 919 

kulhanekj@csobleasing.cz

mailto:kulhanekj@csobleasing.cz
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