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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
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
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Poradenství při přípravě žádostí a realizaci
projektů podporovaných z fondů EU
ČSOB s přední poradenskou společností Asistenční centrum,
a.s. vytvořily společný produkt pro oblast dotací
AC exkluzivně připravuje žádosti o dotaci pro klienty ČSOB u
středně velkých a menších projektů. Větší investiční projekty
jsou připravovány v ČSOB EU Centrum
Zaměření poradenství zejména pro podniky, města a obce
Poradenské služby jsou poskytovány převážně na bázi
„success fee“, platba jen v případě schválení dotace
Byl vytvořen unikátní integrovaný softwarový nástroj k
vyhledávání dotací - GRANT ADVISORY TOOL
Bohaté zkušenosti ČSOB – výsledky 2008:
poskytla (ve spolupráci s AC) poradenství na stovky projektů s
investičním rozsahem 10,4 mld.Kč a dotací 3,5 mld.Kč
financovala stovky projektů ze SF EU v řádu několika mld. Kč.
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Poradenství při přípravě žádostí a realizaci
projektů podporovaných z fondů EU
Fáze I:

BEZPLATNÝ ASISTENČNÍ SERVIS

– analýza záměru, zjištění dotačních možností a detailních podmínek,
odborné doporučení či nedoporučení k podání žádosti o dotaci,
monitoring programů pro projekty.

Fáze II: PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
– odborné zpracování kompletní žádosti včetně nezbytných příloh
(záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit Analýza, finanční výkazy,
soulady projektu s rozvojovými strategiemi a další dle podmínek
programu).

Fáze III: PORADENSKÝ SERVIS V PRŮBĚHU REALIZACE
PROJEKTU A ČERPÁNÍ DOTACE
– odborná pomoc při komunikaci s poskytovateli dotace, zpracování
výběrových řízení, odborné ekonomické, finanční, účetní a daňové
poradenství, tvorba průběžných a závěrečných zpráv, žádostí o
proplacení dotace
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Cenová nabídka přípravy žádosti o dotaci pro obce a města
U projektů se získanou dotací do 70 mil Kč
provize ze
získané dotace

minimálně

maximální

varianta

platba při
předání projektu

výše odměny

výše odměny

A

0 Kč

3%

100 tis Kč

600 tis Kč

B

20 tis Kč

2,50%

50 tis Kč

500 tis Kč

U projektů se získanou dotací nad 70 mil Kč
provize ze
získané dotace

minimálně

maximální

varianta

platba při
předání projektu

výše odměny

výše odměny

C

0 Kč

1%

150 tis Kč

1 100 tis Kč

D

40 tis Kč

0,90%

100 tis Kč

999 tis Kč
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ČSOB Komunální financování
Individuální přístup a řešení každého případu
Základní podklady a podmínky (viz i jednání z RRRS)
Municipalita = veřejný zadavatel ⇒ veřejná zakázka
Zadávací dokumentace (ZD) ⇒ základní a nezbytné informace
pro uchazeče (banky)
Rozdíly v kvalitě (obsahu a přístupu) ZD. Odvíjí se od
zkušeností, ale také kvality poradenských organizací.
Méně a kvalitních/konkrétních informací a včas je lepší než
mnoho popisných/všeobecných/nejasných, …
Co není vhodné v ZD:
Podrobná citace (podrobné opisování) zákonů
Nejasné, nekonkrétní informace nebo vůbec jejich neuvedení
Jednostranně limitující podmínky
Pozdní reakce na případné dotazy
Krátký čas na zpracování, …
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ČSOB Komunální financování
Co je potřebné v ZD:
Podklady o klientovi:

Standardní (většina ekonomických a účetních dat je veřejně
dostupných)

Podklady k realizaci a financování projektu:
Schválení dotace a projektu
Termíny a objemy čerpání a splácení
Způsob úročení (pohyblivá vers. fixní sazba)
Podmínky zajištění, poplatků, platebního styku
Dodavatelské zajištění projektu
Informace o zkušenostech, …

Co může být rizikové:
•
•
•
•
•

Malý subjekt vers. velký projekt (a velký úvěr)
Megalomanské projekty vůbec
Budoucí negativní dopady projektu do cash flow investora
Budoucí vyvolané investice
Podcenění (neuvažování) poklesu (daňových) příjmů
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Příklad financování projektu s dotací z fondů EU
Příklad: RN 100, dotace 80, úvěr 50, čerpání 2 roky, splácení 15 let
Čerpání zdrojů

„Mimořádné splátky“

Etapa 1
Etapa 2

D + x = Termín
splatnosti dotací z EU

Etapa 3

50 mil.

D
Splácení
z vlastních zdrojů

Předfinancování dotace +
spolufinancování projektu
PRIBOR + x% (sazba krátko- nebo střednědobá)

PRIBOR + y%(sazba dlouhodobá)

2 roky

15 let

Výhody: 1 účet, 2 sazby, možnost restrukturalizace ke dni D + x
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ČSOB Program energetických úspor (ESP)
Spolupráce s MPO
Nenávratné dotace ve výši 1 % z objemu vyčerpaných
úvěrů, ke střednědobým a dlouhodobým úvěrům
poskytovaným ČSOB klientovi na investice vedoucí k
energetickým úsporám
Dotace určeny i pro municipality (města, obce, jimi zřízené
organizace a 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, …..
Dotace vyplácena v 5-ti tranších
Jednoduché vyřízení dotace
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ČSOB Pojišťovna
Představení
Člen finančního holdingu ČSOB
Univerzální pojišťovna, která nabízí široké spektrum
životních i neživotních pojištění
Spravuje cca 1 milion pojistných smluv

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, .)
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ČSOB Pojišťovna
– výhody pro pojištění měst a obcí
Bezplatná analýza pojistných rizik klienta
(města nebo obce)
Příprava individuálního pojistného programu
Rychlý servis nejen při sjednání pojištění, ale
také při likvidaci pojistných událostí
Zvýhodněná cena pojištění
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Kontakty – pobočky ČSOB
v Plzeňském kraji
Pobočka ČSOB

Telefon

Pobočka ČSOB

Telefon

Domažlice - nám. Míru

379 713 011 Přeštice - Hlávkova

377 233 811

Klatovy - nám. Míru

376 330 011 Příbram - Zahradnická

318 492 811

Plzeň - Americká

377 219 111 Rokycany - Masarykovo nám. 371 769 211

Plzeň - nám. TGM

377 219 111 Stříbro - Masarykovo nám.

374 619 011

Plzeň - Sedláčkova

377 150 911 Sušice - nám. Svobody

376 546 411

Plzeň - Slovanská alej

377 454 911 Tachov - nám. Republiky

374 756 611

Plzeň - Smetanovy sady 377 150 811 Železná Ruda - Tř. 1. Máje

376 334 111
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Děkuji za pozornost
Ing. Josef Vaňousek
manažer pro municipality a neziskové organizace
Řízení obchodů SME
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
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