
 

HISTORIE PROJEKTŮ A AKTIVIT 

1997  
Nákup nemovitosti pro realizaci autosalonu ve strategicky výhodné části centra města a 
s dobrou dopravní obslužností. 
 
1997 
Rekonstrukce nemovitosti pro dispozici a potřeby autosalonu 
 
1997 
Uzavření smlouvy o dealerství vozů Daewoo a zahájení prodeje vozů 
 
1998 
Rekonstrukce dvorního traktu nemovitosti a výstavba zázemí se servisem vozů  
 
1999  
Založení společnosti Lopal s.r.o. a zahájení obchodu s obaly a paletami 
 
2000  
Organizace a vybudování splátkového systému prodeje spotřebního zboží  
 
2001  
Uzavření smlouvy o dealerství a servisu vozů Citroën 
Přestavba autosalonu do konceptu prodeje značky Citroën, zahájení prodeje a servisu 
 
2003-2006 
Realkredit uzavírá kontrakt s developerskou společností Unimex Group Development na 
jehož základě úspěšně realizuje marketing projektu a vlastní prodej 204 bytů nové výstavby 
na Jižních svazích ve Zlíně 
 
2007-2010 
Nákup pozemků, jejich scelení, projekt a stavební povolení výstavby fotovoltaické elektrárny 
Polešovice ve dvou etapách s celkovým výkonem 3 MW, zajištění financování, celková 
investice 330 mil. Kč  
 
2008 - 2010 
Investiční nákup panelového domu ve Frýdku-Místku, ulice Habrová 2933. 
Rekonstrukční oprava střechy a potřebných částí domu 
Rozdělení objektu prohlášením vlastníka na samostatné bytové jednotky 
Prodej bytů vč. zajištění financování. 
 
2009 - 2011 
Investiční nákup bytových domů Dolní Chvátiny a Nesměň 
Rekonstrukce domů 
Rozdělení objektu prohlášením vlastníka na samostatné bytové jednotky 
Prodej 30 bytů vč. zajištění financování. 
 
 



 

2007 – 2012 
Investiční nákup rodinných domů s následnou rekonstrukcí a prodejem. 
 
2011 - 2012 
Pro rozvoj služeb a prodeje značek vozů společnost investuje a sama realizuje rekonstrukci 
prodejních a servisních prostor nového a sídla společností UH CAR s.r.o. a RealKredit a.s. 
s celkovou plochou 6000 m2. 
 
2012  
Uzavření smlouvy o prodeji a servisu vozů SUZUKI 
Zahájení prodeje a servisu vozů SUZUKI 
 
2012 
Zahájení prodeje obytných vozů Dethleffs a Sunlight 
 
2013 
Spuštění konceptu prodeje ojetých vozů CITROËN SELECT 
 
2013 
Rekonstrukce rozšiřujících prostor servisního zázemí pro opravy vozů 
Zahájení provozu autobazaru 
 
2013 
Založení společnosti UH CAR auto s.r.o. pro prodej a servis vozů Opel 
Uzavření smlouvy o prodeji a servise vozů Opel 
Zahájení prodeje a servisu vozů OPEL 
 
2014 
Akvizice značky MAXISCAR a zahájení aktivit prodeje a půjčovny obytných vozů a karavanů 
 
2014 
Spuštění konceptu autopůjčovny - pronájmu portfolia 35 osobních a dodávkových vozů 
 
2015 
Uzavření smluv s pojišťovnami a otevření nehodového servisu pro jejich klienty 
 
2016 
Uzavření smlouvy o prodeji a servisu vozů ISUZU 
Zahájení prodeje a servisu vozů ISUZU 
 
2017 
Akvizicí společnosti Aurops rozšíření aktivit v oblasti autopravárenství a současně nákup 
strategicky významných nemovitostí. 
 
2011 – 2017 růst obratu firem skupiny  na  8-mi násobek, roční prodej 700 vozů, obrat 260 

mil. kč 



 

2018 dokončení transakce nákupu emisní stanice a kontroly STK, to je hlavní směr našich 

investic 

2018 koupě dealerství v regionu, kdy majitel pro svůj věk prodává za výhodnou cenu 

 


