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Očekávaný nedostatek likvidity k 30.9. (mln. Kč)
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1) Uzavření škol
2) Uzavření hranic
3) Všeobecná karanténa
4) Uzavření obchodů
5) Uzavření restaurací 
6) Negativní vývoj HDP v exportních destinacích

*) Propad v daňových příjmech

Celkem k 30.9.  600 mld.Kč chybějící likvidity
Banky obdržely 345 000 žádostí o odklad splátek, 
což představuje likviditu cca 10 mld. Kč
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Průzkum výhledu investic v soukromém sektoru v roce 2020  
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• Schodek státního rozpočtu ke konci května stoupl na 157,4 miliardy Kč z dubnových 93,8 
miliardy Kč. V 5/2019  schodek 50,9 miliardy Kč. Schodek v 5/2020 je nejhorší od vzniku ČR. 
Dosud byl ke konci května nejvyšší schodek rozpočtu v roce 2010, a to 95,4 miliardy Kč

• Předpoklad schodku za 2020 – 500 mld.Kč

Zadlužení a finanční majetek 

Česká republika
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Vývoj úrokových sazeb

▪ Stále uspokojivé zůstatky volných finančních prostředků (při jejich nízkém zhodnocení)
▪ Levné externí zdroje (úvěry) na trhu

Fixní sazby:        

Pohyblivé sazby

▪ Dotační příležitosti v Programovacím období 2014 – 2020; absence nových výzev   
▪ Zkušenosti obcí, měst a krajů získané při realizaci projektů podporovaných ze zdrojů EU a státu v 

minulém období

Nabídka ČSOB pro financování 
▪ Investiční úvěr - různé možnosti splácení i čerpání, úročení, apod.
▪ Odkup pohledávky  
▪ Leasing
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PRIBOR 1 M 0,2 0,2 0,64 1,87 2,10 0,30

PRIBOR 3 M 0,29 0,28 0,76 1,99 2,18 0,34

PRIBOR  6 M 0,37 0,35 0,85 2,05 2,22 0,36

prosinec 15 prosinec 16 prosinec 17 prosinec 18 prosinec 19 srpen 20

FIX 2 roky 0,42 0,25 1,33 2,04 2,27 0,53

FIX 5 let 0,65 0,52 1,64 1,84 2,08 0,76

FIX 10 let 1,01 0,88 1,87 1,78 1,74 0,91
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Financování prostřednictvím postoupení pohledávek
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▪ Pohledávky vzniklé z jednorázových dodávek investičního charakteru: EPC
projekty, řešení dopravy a parkování, mobilita, osvětlení, ale i běžné stavební
projekty

▪ Dodavatelé: společnosti poskytující energetické služby, stavební společnosti
obecně.

▪ Obec postoupením pohledávky nevstupuje do úvěrové angažovanosti. Nemění
se tedy účetní pozice odběratele
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ČSOB Pojišťovací makléř

ČSOB Pojišťovací makléř

je jeden z největších nezávislých pojišťovacích 
makléřů v České republice. Riziková analýza a

pojistný program

Provedeme rizikovou 

analýzu stávajícího 

pojistného programu a 

navrhneme pojistný program 

dle Vašich aktuálních 

potřeb.

Výběrové řízení

(odborná pomoc)

• Příprava podkladů pro  

výběrová řízení. 

• Odborná pomoc při 

sestavení zadání. 

• Vyhodnocení nabídek.

Transparentní

výběr pojistitele

Nastavení objektivních 

pojisně technických kritérií 

pro výběr pojistitele.

Chráníme Vaše zájmy tak, 

aby nedocházelo k 

neoprávněnému  krácení 

plnění ze strany pojišťoven

Likvidace škod
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FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČSOB PRO ŠKOLY - STUDENTI
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Soustředíme se na tyto základní oblasti:
• Peníze
• Hospodaření domácnosti
• Odpovědné zadlužování, exekuce
• Finanční produkty
• Kybernetická bezpečnost – spolupráce s Policií ČR
• Právo a spotřebitel
• Moderní platební prostředky a metody

• 442  registrovaných 
ambasadorů

• 35 115 proškolených dětí
k 30. dubnu 2020

• 393 navštívených škol 

• 1 950 odučených hodin 
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FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČSOB PRO ŠKOLY - Pedagogové
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- 9 akreditovaných ambasadorů

- Registrace stejným způsobem jako u škol a studentů

- 9 škol/pedagogických sborů v roce 2020
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Platební terminály ČSOB pro obce a města - výhody

Zdarma poskytneme:
▪ Zúčtování karetních transakcí na účet města vedený u ČSOB, bez poplatku za příchozí 

položky.
▪ Elektronické výpisy o karetních transakcích (ve formátu TXT, XML, PDF).
▪ Elektronická archivace účtenek z terminálu.
▪ Přístup do webové aplikace pro náhled na karetní transakce s možností exportu dat.
▪ Identifikaci plateb - při platbě zadání jednoznačného identifikačního znaku, např. číslo 

smlouvy, číslo faktury apod., což následně umožní snadné spárování plateb.
▪ Odložené zúčtování provize – denní připisování úhrad v hrubé částce a zúčtování 

smluvního poplatku (provize) zvlášť. Provize může být inkasována z jiného účtu, než na 
který jsou úhrady za platební karty připisovány.

▪ Bezkontaktní platby – akceptace bezkontaktních platebních karet nebo mobilních 
telefonů (NFC).

Multiplikace: ČSOB 
nabízí poukazování úhrad 
z jednoho platebního 
terminálu za karetní 
transakce až na 10 
různých bankovních účtů
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Dostupnost pobočkové sítě skupiny ČSOB

Využití předností a možností poboček ČSOB, Finančních center 
Poštovní spořitelny a obchodních míst České pošty pro MUNI

Pavel SEIDL

Pobočková síť 
ČSOB

Výhody + nabídka:
• Komplexní nabídka produktů a 
služeb
• Zkušenosti a odborné znalosti 
s obsluhou municipalit
• Individuální přístup – firemní 
bankéř
• Poradenství (např.  EU fondy, 
financování, a jiné)

Pobočky  
Poštovní 

spořitelny 

Více jak 3 tisíce 
obchodních míst    

České pošty po ČR

Výhody + nabídka:
• Blízkost obchodních míst 
• Zajišťování služeb pro municipality i jimi zřízené 
organizace a další neziskové organizace v místě 

• Výběry hotovostí 
• Vklady hotovostí 
• Bezhotovostní servis
• Využití platebních a vkladových karet

Obchodní místa 
na České poště
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198 poboček, kde obsloužíme klienty ČSOB 
i Poštovní spořitelny
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Děkuji za pozornost

Ing. Pavel Seidl
Specialista pro klienty veřejného sektoru
Korporátní pobočka pro finanční a veřejný sektor
Radlická 333/150
Praha 5

Tel: + 420 2 2411 4398; 
Mail: pseidl@csob.cz

www.csob.cz


