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Hospodaření obcí 
(z pohledu realizace a financování projektů)

 máme zájem podporovat (financovat) 
projekty, které sníží energetické, 

provozní a další výdaje municipalit, a 
které přispějí k rozvoji daného území. 
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Základní způsoby financování 

Financování projektu poskytnutím úvěru

s dotací z EU nebo státu

bez dotace z EU nebo státu

Financování projektu postoupením pohledávky
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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

Účely použití u municipalit: rekonstrukce a opravy 
budov v jejich majetku, výstavba vlastních zdrojů 
tepelné a elektrické energie a teplé vody, oblast OZE

Dotace je vyplácena ve 3 tranších

Jednoduché vyřízení
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Poradenství EU fondy

U projektů se získanou dotací do 70 mil Kč

varianta
platba při předání

projektu
provize ze 

získané dotace

minimálně maximální

výše 
odměny výše odměny

A 0 Kč 3,00% 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

varianta

platba při předání
projektu

provize ze 
získané dotace

minimálně maximální

výše 
odměny výše odměny

C 0 Kč 1,00% 150 tis Kč 1 100 tis Kč

D 40 tis Kč 0,90% 100 tis Kč 999 tis Kč

ČSOB EU Centrum ve spolupráci s Asistenčním centrem

1.  Bezplatný poradenský servis

2.  Příprava projektů, zpracování žádostí o dotace

3.  Poradenský servis v průběhu realizace projektu a čerpání dotace
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Platební styk

ČSOB Municipální konto

+ úročení 

+ cena

+ včetně služeb elektronického 
bankovnictví (IB nebo BB24 
a PK)

ČSOB Municipální konto úročení od 11.10.2010

do 299 999 Kč 0,20% p.a

300 000 - 999 999 Kč 0,40% p.a.

1 000 000 - 4 999 999 Kč 0,70% p.a.

5 000 000 - 19 999 999 Kč 1,00% p.a.

od 20 000 000 Kč 1,05% p.a.

ČSOB Cash pooling fiktivní (CPF)
+  zhodnocení depozit na netermínovaných účtech i jiných ekonomicky 

spjatých subjektů (příspěvkových i obchodních organizací) města nebo 

kraje

+  úročení od sazeb 2T REPO

+  zapojení neomezeného počtu netermínovaných účtů

+  připisování úroků přímo na každý zapojený účet

+  poskytnutí CPF zdarma
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Děkuji za pozornost

Ing. Josef Mendl

Specialista prodeje  pro municipality a neziskové organizace

Oblastní  centrum  pro firemní klientelu 

ČSOB, Lannova 3, 370 21  České Budějovice  

(+420 387 728 401, +420 603 800 576

* mailto:jmendl@csob.cz

Fax: +420 387 728 213

www.csob.cz

Infolinka 800 300 300


