
Operativní leasing je dlouhodobý pronájem movité věci, nejčastěji automobilů, 
kdy nájemce nemá v úmyslu získat předmět nájmu do svého vlastnictví a ten se 
po skončení pronájmu vrací pronajímateli.

Operativní leasing

Unikátně  
pestrá nabídka
operativního  

leasingu

www.unileasing.cz

  Nejčastější doba pronájmu bývá od 36 do 
60 měsíců.

  Doba pronájmu nemusí být jako u finančního 
leasingu 54 měsíců, operativní leasing můžete 
využít u časově omezených projektů.

  Po skončení pronájmu se vrací předmět 
pronajímateli, nájemci odpadá starost o nevyužitý 
předmět nebo o případný prodej předmětu. 

  Nájemce má zajištěno náhradní vozidlo pro případ 
servisu nebo nehody.

  Minimální počáteční náklady, při podpisu smluv 
není vyžadována žádná akontace,  volné finanční 
prostředky lze využít na jiné projekty.

  Měsíční splátka je u operativního leasingu 
nákladovou položkou, tj. daňově uznatelným 
nákladem. Operativní leasing se nijak nepromítá 
do rozvahy nájemce. Tím, že se financuje pouze 
rozdíl mezi pořizovací cenou a kalkulovanou 
zůstatkovou cenou, jsou splátky nižší než 
u finančního leasingu.

  Financují se nová vozidla, zabráníte tím 
zastarávání vozového parku. Zaměstnanci 
nájemce jezdí stále v nových a zánovních 
vozidlech, což posiluje prestiž firmy.

  Starost o vozový park, registrace, daně a poplatky, 
servis, zimní pneumatiky, asistenční služby, atd., 
přebírá pronajímatel.

Operativní leasing osobních a dodávkových vozidel zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou 
firmou JÍŠA rent – car s.r.o. UNILEASING a.s. vozy financuje, JÍŠA rent – car zajišťuje 
doplňkové služby v rozsahu podle volby nájemce a všechny další činnosti
s tím spojené. Podrobné informace najdete na další straně tohoto letáku.



Důvodem, proč se mnoho významných společností rozhodlo využívat našich služeb  
pro správu vozových parků je především:

   Partnerská servisní síť pokrývající území ČR a SR
   Kompletní asistence pro pořízení, prodej a financování vozidel
   Likvidace pojistných událostí, náhradní vozidla, hot line a asistence, odborné posudky
    Optimalizace vozidel 

a mnoho dalších služeb ve spojení s individuálním přístupem k přáním, potřebám 
a specifikům konkrétního zákazníka s cílem vybudování dlouholeté spolupráce na bázi důvěry.

Správa vozových parků

Jíša s.r.o., Kolčavka 68/1, Praha 9, 190 00, www.jisa.cz, Tel. +420 284 820 857, +420 284 820 864, zakazky@jisa.cz

   Optimalizace nákladů
   Dohled nad ekonomikou oprav, odborné posouzení  

rentability oprav
   Pořízení nového vozidla podle zadání zákazníka
   Zajištění financování, zpracování kalkulace
   Pojištění vozidel a optimalizace pojištění flotily
   Pronájem nového i ojetého vozu (rovnocenné operativnímu  

leasingu) na libovolné období
   Krátkodobé i dlouhodobé pronájmy vozidel (autopůjčovna)
   Dovybavení, úpravy a přestavby vozidel dle přání zákazníka
   Kompletní péče o zákazníka včetně případů poruchy 

na vozidle či nehody (nonstop v rámci celé Evropy)

   Celorepubliková servisní síť
   Jednotná fakturace, jednotný systém v rámci partnerské 

sítě v ČR
   Snížení administrativy – úspora práce účetních, žádná práce  

s pojišťovnou od nahlášení až po vyúčtování krycího dopisu
   Likvidace pojistných událostí
   Náhradní vůz po dobu opravy vašeho vozidla
   Převzetí správy stávajícího vozového parku
   Pomoc při odprodeji stávajících, již nevyhovujících vozů
   Zajištění STK a emisí
   Zajištění změn v registru vozidel
   Hot line nonstop

Společnost Jíša Rent – car nabízí dlouhodobý i krátkodobý pronájem vozidel nejrůznějších kategorií. Pro vykrytí krátkodobých 
potřeb nabízíme širokou škálu vozidel od malých po velká (od Citigo po VW LT 35), od užitkových až po luxusní vozidla (od Fabia 
Praktik až po Audi A6 či BMW Z4). Vše pokryje řidičský průkaz skupiny B.

Pro dlouhodobé pronájmy vám zajistíme jakýkoliv vůz dle vašich představ a specifikací.  
Vždy máme k dispozici automobil, který vyřeší vaší potřebu vozidla.

Pronájem vozidel

 100 % technický stav vozidla samozřejmostí
 Hot line 24 hodin denně / 365 dní v roce
  Zajištění 100% mobility – v případě potřeby  

ihned přivezeme náhradní vůz

 Minimální administrativa
 Široká škála nabízených vozidel včetně elektromobilů
  Zajištění kompletní administrativy při komunikaci s pojišťov-

nou v případě náhradního vozidla dle pojistné smlouvy

U každého našeho zákazníka nás vždy zajímají jeho preference a přání.  
Máme o vozidlech veškeré potřebné informace a proto jsme schopni pro zákazníka najít vždy optimální řešení.

rentcar@jisa.cz       +420 284 820 857

Pro zajištění servisu všech vozů, o které se staráme, využíváme servisní síť značkových servisů, čímž je zajištěno kompletní pokrytí 
celého území České i Slovenské republiky. Součástí této sítě je i zajištění rychlé asistence a mobility přímo přes jednotlivé 
partnery. Naše zákazníky nikdy nenecháme na holičkách ani mimo území ČR a SR. Přes asistenční služby značkových servisů 
včetně mezinárodní sítě servisů Bosch Car Service můžeme zákazníkům pomoci ve 150 zemích světa.

Kromě asistence přes naše smluvní partnery disponujeme vlastními odtahovými vozy včetně dvou moderních speciálních 
odtahových a vyprošťovacích automobilů schopných operovat i v podzemních garážích. Ať se vám kdekoliv na cestách přihodí 
jakákoliv nepříjemnost – jsme tady pro vás 24 hodin denně, 365 dní v roce. Stačí zavolat na naši nonstop Hot linku.

Asistenční služby HOT LINE 24/7: +420 284 820 857

  Servisní síť pokrývá kompletní území ČR + SR  



   Finanční leasing 
Finanční leasing nových i použitých movitých věcí. Jedná se 
o standardní finanční pronájem s právem nebo povinností 
koupě najaté věci. Produkt umožňuje rychlé a  jednoduché 
pořízení movité věci s  minimem požadovaných podkladů 
s rozložením splátek na delší období.

   Úvěrové Financování
Úvěrové financování je využíváno občany, podnikateli i práv-
nickými osobami k pořízení movitých věcí, zejména doprav-
ní techniky. Úvěrovým financováním lze řešit i  složitější in-
vestiční případy pořízení technologií, spojené například 
s podporou některého z dotačních titulů. 

   Úvěrové Financování s PgrlF
Úvěrové financování s  dotací úroků PGRLF – Podpůrného 
a garančního rolnického a lesnického fondu. Financování ře-
šící konkrétní finanční potřeby zemědělců.

   leasing na slovensko
Pro vybrané obchodní partnery se sídlem na Slovensku je 
naše společnost schopna realizovat financování formou lea-
singu se splácením v EUR. 

   ZPětný leasing
Zpětný leasing movitých věcí včetně individuálně doveze-
ných vozidel, strojů a nově vybudovaných technologických 
celků. Jedná se opět o  finanční pronájem, kdy dodavatel 
a  nájemce je tatáž osoba. Používá se v  případech, kdy ná-
jemce předmět vlastní nebo se podle uzavřené smlouvy 
vlastníkem po předání či dobudování stane. Zpětný leasing 
je možno použít i  na uvolnění finančních prostředků pro 
rozložení finanční zátěže klienta na delší období.

   oPerativní leasing
 Operativní leasing dopravní techniky a  strojů je pronájem 
movité věci bez nároku na následnou koupi. Pronájem je 
doprovázen různým rozsahem služeb, které jsou zakalkulo-
vány ve smluvním nájemném.

   oPerativní leasing aUtoMoBilŮ se slUŽBaMi
Operativní leasing automobilů se službami realizujeme ve 
spolupráci s  naším dlouholetým obchodním partnerem 
– firmou JÍŠA rent – car s.r.o. Operativní leasing umožňuje 
klientovi rovnoměrně plánovat své náklady. Rozsah posky-
tovaných služeb si klient vybírá vždy na počátku smlouvy.

Kdo jsme

Co nabízíme

společnost Unileasing a.s. byla založena již v  roce 1991 
a od počátku působí v oblasti finančního leasingu a souvise-
jících finančních produktů a  služeb. Vedle klasického 
finančního leasingu s  právem nebo povinností 
koupě najaté věci nabízí také alternativní formy 
financování, tedy úvěrové financování nákupu 
movitých věcí a  dalších projektů, operativní 
leasing, splátkový prodej a jiné.

Pro každý investiční záměr máme připravený 
vhodný způsob financování, včetně všech dal-
ších doprovodných služeb. Samozřejmostí je ši-
roká nabídka pojištění předmětů financování, a to 
jak po dobu splácení, tak i po jeho ukončení. 

Naše obchodní procesy jsou postaveny na 
rychlosti, pružnosti, solidnosti a  indi-
viduálním přístupu profesně špičkově 
vyškoleného týmu odborníků. Jsme 
připraveni rychle a pružně reagovat 

na požadavky trhu a obchodních partnerů. Díky operativnosti 
řízení a  využívání moderních technologií jsme schopni i  slo-
žité případy schválit a realizovat v průběhu několika hodin.

Od roku 1993 je UNILEASING aktivním členem České lea-
singové a finanční asociace. V roce 2006 se společnost 
UNILEASING a.s. připojila k zájmovému sdružení práv-
nických osob CNCB – Czech Non-Banking Credit Bu-
reau, které provozuje Nebankovní registr klientských 
informací.

Objemem ročně uzavíraných  obchodů se UNILEASING a.s. 
řadí mezi patnáct největších leasingových spo-

lečností s univerzálním komoditním zamě-
řením v  České republice. Za dobu exis-
tence společnosti bylo uzavřeno více 
než 24 tisíc leasingových a  úvěrových 
smluv, financovány předměty v hodnotě 
přes 20 mld. Kč. Počet klientů společnos-

ti přesáhl 11 tisíc.



   osoBní a DoDávkové aUtoMoBilY 
Financování nových i použitých osobních a dodávkových automobilů. Tyto komplexní služby  
jsou určeny občanům ČR, státním institucím, podnikatelským i jiným subjektům.  

   aUtoBUsY a náklaDní aUtoMoBilY 
Financování pomáhá drobným živnostníkům i velkým firmám při pořízení nových a použitých 
autobusů, nákladních a speciálních automobilů všech značek a typů, návěsů, přívěsů a nástaveb. 

   staveBní stroJe a PŘePravní tecHnika 
Financování všech druhů mobilní stavební, manipulační a dopravní techniky, například stavebních 
strojů, vysokozdvižných vozíků, komunální techniky, lokomotiv, železničních vagonů a lodí.

   ZeMěDělská a lesnická tecHnika 
Financování všech druhů zemědělské a lesnické techniky, například financování traktorů, kombajnů, 
secích strojů, pluhů, harvestorů, vyvážecích souprav, lesnických traktorů a další techniky.

   ZDravotnická tecHnika 
Financování investic do sektoru zdravotnictví. Jedná se například o zdravotnické přístroje, zubařská 
křesla, vybavení ordinací, lékáren, nemocnic, operačních sálů a rehabilitačních zařízení, sanitní 
vozidla a další zdravotnickou techniku. Toto financování využívají jak soukromá zdravotnická 
zařízení, tak zdravotnická zařízení zřizovaná městy, kraji či jinými státními orgány.

   stroJe a tecHnologie 
Financování strojního zařízení, a to strojů univerzálních i speciálních, jednoduchých strojních zařízení 
i náročných a složitých technologických celků pro nejrůznější průmyslové obory včetně energetiky. 
Klienty jsou drobní podnikatelé, malé i větší společnosti s ručením omezeným i velké akciové 
společnosti, společnosti se zahraniční majetkovou účastí a společnosti mezinárodního významu.

   sPortovní tecHnika a ZaŘíZení 
Financování předmětů a zařízení sportovního charakteru. Jedná se například o stroje pro úpravu 
lyžařských sjezdových i běžeckých tratí, lanovky, vleky, sněžná děla, přepravníky koní, zařízení pro 
úpravu golfových hřišť, zařízení pro bowling, squashová centra, sportovní letadla, rekreační lodě aj.

Pomůžeme vám financovat

UNILEASING a.s. nabízí různé možnosti a podmínky financování společné  
pro všechny produkty včetně doprovodných služeb:

   Splácení v CZK, EUR, případně v jiné požadované měně. Toto je 
vhodné především pro nájemce, kteří v příslušné měně inkasují 
platby za zboží nebo služby. V opačném případě by nájemce 
nesl kurzová rizika z budoucího vývoje jednotlivých měn.

   Splátky mohou být v průběhu trvání smlouvy neměnné (fixní 
úroková sazba) nebo jsou závislé na vývoji smluvně dohodnuté 
sazby příslušné měny (PRIBOR, EURIBOR).

   Splácení pravidelné i  nepravidelné (sezónní, individuální) re-
spektující nerovnoměrný průběh tržeb klienta v průběhu ka-
lendářního roku nebo i delšího období.

   Dovoz ze zemí EU, přímá úhrada dodavateli do zahraničí.

   Pojištění předmětu financování – v rámci pojistných smluv naší 
společnosti (klienti mají možnost výběru z několika pojišťoven, 
se kterými UNILEASING a.s. smluvně spolupracuje). V odůvod-
něných případech si pojištění předmětu leasingu sjedná klient 
individuálně u jím zvolené pojišťovny. Zajišťujeme též výhodné 
pojištění po uplynutí doby financování. 

   Poradenství a  konzultace daňově účetních aspektů leasingo-
vých, kupních a úvěrových smluv.

   Pomoc při jednání s dodavateli, například v oblasti sestavování 
obchodních smluv.

 Nechte si vypracovat nezávaznou nabídku
Vyplňte formulář online nabídky financování na www.unileasing.cz, nebo nás kontaktujte  

na e-mailu unileasing@unileasing.cz či telefonu 376 357 111. Ozveme se vám co nejdříve zpět.


