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Závislost na Rusku
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DOVOZNÍ ZÁVISLOST
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Cena ropy zdražuje

Cena ropy sice není na maximech, avšak… 
Srpen 2008: 133 USD (1982 CZK), aktuálně: 118 USD (cca 2870 CZK)

Ruská invaze

Rostoucí poptávka
Oživení světové 
ekonomiky
Logistika

Omezená nabídka 
OPEC+
Nové investice

133
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DOPADY  INVAZE
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Inflace znehodnocuje růst

• Volatilní koruna
• (Ne)čerpání EU fondů
• ČNB 
• Fiskální záměry nové vlády 
• Zahraniční poptávka 
• Obchodní války
• Koronavirus
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Pavel SEIDL

Vývoj úrokových sazeb

Fixní sazby:        

Pohyblivé sazby

Nabídka ČSOB pro financování 
▪ Investiční úvěr - různé možnosti splácení i čerpání, úročení, apod.
▪ Odkup pohledávky  
▪ Leasing
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Financování prostřednictvím postoupení pohledávek
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Obec - postoupením pohledávky na banku
(i) nevstupuje do úvěrové angažovanosti.
(ii) není třeba dělat vývěrové řízení na úvěr
(iii) nevstupuje di Fiskálního ukazatele max. zadluženosti

Dodavatelé - společnosti poskytující energetické služby, stavební společnosti obecně.
- pohledávky

Vhodné projekty vzniklé z jednorázových dodávek investičního charakteru: EPC
projekty, osvětlení, vodovody, odpadové hospodářství, ale i běžné stavební projekty
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ZABEZPEČENÁ

Jednoznačná 
autentizace 

uživatele

OBOUSTRANNÁ

Možnost 
zahájit 

požadavek ze 
strany klienta i 

banky

ZÁVAZNÁ

Podpis 
kvalifikovaným 

I.CA 
certifikátem

KOMUNIK
ACE

Zasílání zpráv i 
s 

podepsanými 
přílohami

Vše digitální cestou

Elektronické bankovnictví – virtuální pobočka

NEMUSÍTE NA POBOČKU  ČSOB
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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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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

Pavel SEIDL 8
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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
• Moderní platební prostředky a metody

• 500  registrovaných 
ambasadorů

• 40 000 proškolených dětí
k 30. dubnu 2021

• 400 navštívených škol 

• 2000 odučených hodin 
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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

Nejisté jistoty & jisté nejistoty

DIVERZIFIKACE !


