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1.ČSOB Municipální program
Je příležitostí pro všechny obce, města, kraje, 
svazky obcí a příspěvkové organizace v celé ČR

Jeho využitím mj. získáte:
Kvalitní individuální obsluhu firemním bankéřem
Konkrétní individuální řešení vašich potřeb od 

platebního styku, přes zhodnocování volných prostředků 
až po poskytování úvěrů
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až po poskytování úvěrů
Nadstandardní podmínky – zvýhodnění poplatků a 

sazeb
Potřebné zdroje pro financování vašich provozních 

potřeb, investičních a rozvojových projektů
Poradenství v oblasti fondů EU, EHP a státu
Služby ČSOB Pojišťovny



2. ČSOB Cash pooling fiktivní (CPF)

Odpady a.s, 
TS, s.r.o

Knihovna, 
divadlo, ..

Základní a 
mat.školy

Město 
nebo Kraj

Konsolidovaný 
zůstatek skupiny

Příklad skupiny CPF: Město nebo Kraj

Zřizovatel Členové

+ další 
školská 
zařízení

+ další 
příspěvk. 
organizace

+ další spol. s 
podílem města, 
kraje 50% a víc

NTV (BÚ) může být 
v rámci ESS 

zapojeno do CPF 
neomezený počet
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zůstatek skupiny

Pásmové úročení

zařízení organizace kraje 50% a víc

do 1 mil.

1 -5 mil.

5 – 20 mil.

20 -50 mil.

50 – 100 mil.

nad 100 mil.

Úroky jsou připisovány přímo 
na každý zapojený účet

Zřízení služby CPF je zdarma

20% PRIBID 7D

60% PRIBID 7D

70% PRIBID 7D

75% PRIBID 7D

80% PRIBID 7D

85% PRIBID 7D



3. Poradenství při přípravě žádostí a realizaci 
projektů podporovaných z fondů EU

2004 - založení EU Centra, 
poskytnuté úvěrové přísliby 
a úvěry za více jak 5 mld. Kč,
od 2008 – exkluzivní 

Dosavadní zkušenosti s EU fondy:
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od 2008 – exkluzivní 
spolupráce ČSOB s 
Asistenčním centrem v rámci 
celé ČR,
poradenství – v r. 2008 
žádosti na stovky  projektů 
za více než 10 mld.Kč.



3. Poradenství při přípravě žádostí a realizaci 
projektů podporovaných z fondů EU

FÁZE 1 – Dotační audit = analýza dostupných 
dotačních zdrojů - poskytujeme zdarma

FÁZE 2 - Příprava žádosti o dotaci = na 

Poradenské služby EU centra ČSOB ve 
spolupráci s Asistenčním centrem:
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FÁZE 2 - Příprava žádosti o dotaci = na 
principu: provize pouze při schválení dotace

FÁZE 3 – Dotační management = poradenství a 
asistence v průběhu realizace projektu a v období 
udržitelnosti dotace (minimalizace rizika krácení 
dotace nebo odebrání dotace)



4. ČSOB Komunální financování  
Individuální přístup a řešení
Základní podklady a podmínky

Veřejné zakázky 
Podklady od klienta: standardní 
Čerpání, splácení: způsoby a možnosti
Úročení: pohyblivá   x   fixní úroková sazba
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Úročení: pohyblivá   x   fixní úroková sazba
Poplatky, zajištění

Specifické produkty
Úvěr na předfinancování dotace a spolufinancování 
projektu podporovaný z fondů EU
Postoupení pohledávek



4.1.Příkl.financování projektu s dotací z fondů EU

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Čerpání zdroj ů

D+x = Termín 
splatnosti 
dotací z EU

„Mimo řádné splátky“

Příklad: RN 100, dotace 80, úvěr 50, čerpání 2 roky, splácení 15 let 

50 mil.
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PRIBOR + x% (sazba krátko- nebo st řednědobá) PRIBOR + y%(sazba dlouhodobá)

Předfinancování dotace + 
spolufinancování projektu

Splácení                 
z vlastních zdroj ů

D

Výhody: 1 ú čet, 2 sazby, možnost restrukturalizace ke dni D + x

50 mil.

2 roky 15 let 



4.2. Postoupení pohledávek - schéma
=  optimální způsob financování investičních potřeb ve veřejném 

sektoru, vhodný především na financování investic do 
dopravní, technické a enviromentální infrastruktury

Dodavatel 
(např.stavební firma, 

dodavatel technologie, …)

Odběratel (např. město, 
kraj, nemocnice, centrální 

veřejná instituce, ...)

1) Uzavření obchodní smlouvy.

2) Dodavatel dodá službu 
odběrateli a poskytne mu 

odloženou splatnost. Vzniká mu 
za odběratelem pohledávka.
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ČSOB

za odběratelem pohledávka.

3) Dodavatel postoupí 
pohledávku bance a 
postoupení oznámí 

odběrateli.4) Banka  
pohledávku 

proplatí dodavateli

5) Odběratel splácí 
pohledávku v den    

(dnech) splatnosti bance.



4.2. Postoupení pohledávek – výhody, reference
Výhody pro investora (odběratele)

Nahrazuje financování dlouhodobým investičním úvěrem
Možnost časově i objemově rozložit splácení závazku
Stanovení pevné výše celkových nákladů před zahájením 
investice
U municipalit neovlivňuje ukazatel dluhové služby (= 
„závazek z obchodního styku“)
Nezatěžuje investora administrativou, s bankou jedná 
dodavatel
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dodavatel

Výhody pro dodavatele
Zlepšení cash-flow
Snížení objemu pohledávek
Vyšší konkurenceschopnost – dodavatel nabízí s dílem i 
jeho financování

Reference
Postoupení pohledávek od společnosti ENESA, a.s. a od 
stavebních firem



5. ČSOB Program energetických úspor (ESP)
Spolupráce s MPO 
Nenávratné dotace ve výši 1 % z objemu vyčerpaných 
úvěrů, k úvěrům poskytovaným ČSOB klientovi na 
investice vedoucí k energetickým úsporám
Zdroje ESP určeny kromě BD, SVJ a podnikatelů (SME) i 
pro municipality (města, obce, jimi zřízené organizace a 
svazky obcí) a další organizace veřejného sektoru
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svazky obcí) a další organizace veřejného sektoru
Účely použití u municipalit: rekonstrukce a opravy budov 
v jejich majetku, výstavba vlastních zdrojů tepelné a 
elektrické energie a teplé vody, …..

Pozn.: např. zateplování škol (aktuálně velký počet projektů)

Dotace je vyplácena v 5-ti tranších
Poskytování zahájeno v červenci 2008



6. ČSOB Pojišťovna 
Představení 

člen finančního holdingu ČSOB (75% akcií vlastní KBC 
Verzekeringen NV z nadnárodní skupiny KBC a 25 % drží ČSOB)
univerzální pojišťovna, která nabízí široké spektrum 
životních i neživotních pojištění
spravuje cca 1 milion pojistných smluv

Nabídka pojištění pro obce a města

12

Nabídka pojištění pro obce a města
města a obce patří k významným klientům ČSOB Pojišťovny
možnost optimálně kombinovat pojištění podle vlastních 
potřeb a nároků na ochranu spravovaného majetku
v rámci pojištění města nebo obce lze sjednat i pojištění
majetku i odpovědnosti školských zařízení a dalších 
subjektů zřízených městem či obcí (např. zdravotnická 
zařízení, HZS, .)



5. ČSOB Pojišťovna – rozsah pojištění

živelní pojištění 
pojištění pro případ odcizení 
pojištění vozidel
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla
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pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
činností města nebo obce
pojištění skel
pojištění strojů
pojištění elektronických zařízení



5. ČSOB Pojišťovna – výhody pro pojištění   
měst a obcí

1. Bezplatná analýza pojistných rizik klienta 
(města nebo obce) 

2. Příprava individuálního pojistného 
programu
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3. Rychlý servis nejen při sjednání pojištění, 
ale také při likvidaci pojistných událostí

4. Zvýhodněná cena pojištění



Kontakty – pobočky ČSOB 
ve Zlínském kraji

Pobočka ČSOB Telefon Pobo čka ČSOB Telefon

Holešov - Palackého 573 509 411 Valašské Mezi říčí - Sokolská 571 665 711

Krom ěříž - Riegrovo nám. 573 503 411 Vsetín - Smetanova 571 489 311

Otrokovice - nám. 3. kv ětna 577 197 911 Zlín - Dlouhá 577 641 111

15

Otrokovice - nám. 3. kv ětna 577 197 911 Zlín - Dlouhá 577 641 111

Rožnov pod Radhošt ěm - Nerudova 571 665 811 Zlín - nám. TGM 577 641 311

Uherské Hradišt ě - Všehrdova 572 419 611 Zlín - t ř. T. Bati (Louky) 577 120 011

Uherský Brod - Masarykovo nám. 572 610 711 Zlín - Okružní 577 127 011



Děkuji za pozornost
Ing. Josef Vaňousek

manažer pro municipality a neziskové organizace
Řízení obchodů SME 

ČSOB, Radlická 333/150, Praha 5
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ČSOB, Radlická 333/150, Praha 5
�+420 224 116 028, +420 737 201 642

� mailto:jvanousek@csob.cz
Fax: +420 224 119 594

www.csob.cz
Infolinka 800 300 300


