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1 Úvodem

Udržitelnost = společná aktivita + konkrétní činy, více na:  https://www.csob.cz/portal/csob/myslime-zelene

1) S ekologií začínáme u sebe

•Odpovědný přístup k životnímu prostředí + včasná a pragmatická reakce na regulatorní požadavky = plnění závazků udržitelnosti

•ESG rating firmy jako součást úvěrového procesu (firma nesmí být spojena s uhlím, standard - ptáme se  klientů na uhlíkovou stopu)

•Nefinancujeme starou techniku a nákladní vozy pod normu EURO 5 (včetně)

2) Naše zelené produkty jsou k dispozici pro klienty ve všech segmentech

•S námi můžete zeleně platit (ekologické platební karty)

•Financovat bydlení (sazby, pojištění, energetické štítky budov)

•Financovat auto nebo třeba investovat 

•Produkty zvýhodňujeme cenou, či bezplatným poradenstvím, edukujeme klienty

3) Prezentujeme nabídky ve spolupráci s našimi partnery

4) V rámci centra dotačního poradenství monitorujeme výzvy v rámci NPO, Modernizačního fondu a operačních programů

https://www.csob.cz/portal/csob/myslime-zelene
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2 Zelené produkty ČSOB Leasing

Zelené produktové novinky z oblasti mobility: 

•Zelená autopůjčka pokračuje se sazbou 3,49% p.a., tj. stále nejlevnější produkt ČSOBL; vč. benefitu ve 
formě povinného ručení zdarma po celou dobu financování

a) Zelená autopůjčka - opětovně oceněna v anketě Zlatá koruna

•úvěrový produkt se zvýhodněným fixním úrokem

•určena k financování vozidel s elektrickým pohonem a s vodíkovým článkem

•určena k financování vozidel v ceně od 250 000 Kč

b) Zelená autopůjčka s E-ON - benefit ve formě zvýhodněné úrokové sazby + dobíjení na 5000 km (1 MWh) u E-
ON zdarma; akce prodloužena do konce roku

c) Zelené auto měsíce - akční nabídka operativního leasingu, dohodnutá sleva s dealery na vybraný EV

d) V přípravě operativní leasing na osobní vozy pro spotřebitele, pilotní projekt pro zaměstnance a rodinné 
příslušníky)

e) Mobilní aplikace Shandi (pro skupinu ČSOB) - správa a vypůjčování zelených automobilů v ČSOB fleetu

OUR SUSTAINABILITY VISION 
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3 Zelené produkty ČSOB Leasing - marketingová vizualizace
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4 Zelené produkty ČSOBL - finanční nástroje

•Pro zemědělce/ lesníky: PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) = na základě 
jednoduché žádosti podané klientem PŘED uzavřením kupní smlouvy je klientovi prostřednictvím 
PGRLF částečně kompenzován úrok z financování poskytnutého komerční finanční institucí; úrokové 
zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 0,5% p. a.

•Pro zpracovatelský průmysl/ stavebnictví/ strojírenství: OPPIK - Expanze (úvěry) = kombinace 
bezúročného úvěru ČMZRB (NRB) a „komerčního úvěru“ s kompenzovaným úrokem = klient ušetří 
úrok, který činí celkově většinou cca 6 - 15 % investice; úrok z komerčního úvěru je kompenzován 
ročně zpětně; úrokové zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru může činit 0% p. a.

•Pro zpracovatelský průmysl/ stavebnictví/ strojírenství: OPPIK - Expanze (záruky) = další nástroj pro 
vyšší průchodnost schvalovaných OP (OP spadající pod kriticky ohrožená odvětví (critically
vulnerable) a vysoce ohrožená odvětví (highly vulnerable), pro začínající podnikatele, pro 
nestandardní předměty + předměty s nízkou přeprodejností, pro OP, které jsou na hraně akceptace 
navržených parametrů)

Finanční 
nástroje 

„ Dotace úročení “



ČSOBL – Interní

ČMZRB (NRB): program EXPANZE - úvěry

Kombinace úvěrů s veřejnou podporou poskytovaných na technologie či stavby ve všech regionech kromě Prahy

Spolufinancující úvěr -
ČSOBL

Investice od 1,5 mil. Kč s DPH

Pro MSP firmy do 250 zaměstnanců Zpracování pro klienta od ČSOBL zdarma

5
Úrok je zpětně kompenzován od 
ČMZRB (NRB) do určeného limitu po 
max. 6 let

Vlastní 
zdroje

Bezúročný
Možnost odkladu splátek
Až na 10 let
Možno financovat i část DPH

Bez výběrového řízení na dodavatele

Zvýhodněný úvěr -
ČMZRB (NRB)
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6 Modelový příklad Expanze - úvěry na elektro vozy

PŘÍPADOVÁ STUDIE - pořízení 3 elektromobilů, cena za 1 vozidlo 
= 1 300 000 CZK + DPH, financování DPH vlastními zdroji, ČSOBL 
na 60 měsíců a ČMZRB (NRB) celkem na 72 měsíců s odkladem 
splátek 12 měsíců, Rodinný podnik => bezúročné financování

Klient: Elektromobil s.r.o. Výše plateb v: CZK

Zdroj: ČMZRB (NRB)* ČSOBL** Vlastní zdroje CELKEM (vč. DPH)

Výše plateb (CZK) Podíl Délka (M) Odklad (M) Podíl Délka (M)

Popis procesu financování/splácení 40,00% 60 12 60,00% 60 DPH

Výše úvěru 1 560 000 2 340 000 819 000 4 719 000

Splátky:

1 - 12 0 44 481 0 44 481

13 - 60 26 000 44 481 0 70 481

61 - 72 26 000 0 0 26 000

Ušetření úroků / Vrácení úroků 219 241 328 862 0 548 103

Přeplatek klienta - cena financování 0 0 0 0

Celkové úrokové zatížení klienta 0,00%

*Splátky u ČMZRB (NRB) jsou vždy v CZK

**Splátky u ČSOBL jsou bez pojištění
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7 EXPANZE - úvěry: benefity pro klienta

Benefity pro klienta:

•v závislosti na výši a nastavení projektu až 0% úrok

•oproti dotacím jednodušší a levnější administrace bez nutnosti výběrového řízení na dodavatele

•možnost financování části DPH

•významná časová úspora: celková délka zpracování žádosti cca do 6 týdnů 

•vysoká pravděpodobnost získání podpory

•administrativa: řada formulářů + podnikatelský záměr => pro klienta 1 vyplněný dotazník 

•zpracování žádosti a jejích příloh prostřednictvím ČSOBL ZDARMA

Zvláštní podporované aktivity: kůrovec, rodinný podnik, uhelné regiony

Podmínky Zvláštních podporovaných aktivit:

•příspěvek až 15% úvěru (klasická Expanze až 10 %)

•max. příspěvek až 4 mil. Kč (klasická Expanze max. 2 mil. Kč)

•příspěvek až po dobu 6 let (klasická Expanze po 4 roky)

KŮROVEC: pro lesníky včetně službařů, pily a prvotní zpracování dřeva z lesa (harvestory, lesnické traktory, pily)

Rodinný podnik: rodinná vazba a) mezi majiteli či b) majitel + zaměstnanec na HPP doba neurčitá. (celkově min. 54 % podíl)

Uhelné regiony: provozovna v Karlovarském, Ústeckém či Moravskoslezském kraji
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8 ČMZRB (NRB): program EXPANZE - záruky

Určeno pro: SME v daných CZ NACE, s provozovnou mimo území hlavního města Prahy

Určeno k:

•pokrytí provozních výdajů příjemce podpory

•pořízení (nových i použitých) strojů a zařízení, speciálních vozů

•pořízení a technickému zhodnocení staveb včetně zastavěných pozemků

•pořízení technologických postupů, programů a licencí a software

Jaká záruka je nabízena?

•za provozní a investiční úvěr

•výše zaručovaného úvěru 4 - 40 mil. Kč, resp. 1 - 60 mil. Kč na zvláštní podporované aktivity

•až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru, resp. 80% u zvláštních podporovaných aktivit

•doba ručení až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci nebo jedná-li se o zvláštní podporovanou aktivitu)

•bez poplatků

Portfoliová záruka s plněním max. 10,5 % portfolia zaručovaných úvěrů ČSOBL (při defaultech)

Pro ČSOBL je poskytována od ČMZRB (NRB) zdarma

Vyřízení pro klienta ze strany ČSOBL zdarma
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9 Porovnání programů EXPANZE - úvěry/ EXPANZE - záruky

Srovnání programů ČMZRB (NRB): Expanze - úvěry vs. Expanze – záruky
Kategorie EXPANZE - úvěry EXPANZE - záruky

Charakteristika programů
kombinace úvěrů ČMZRB (NRB) a ČSOBL s finančním příspěvkem na 
úrok (="bezúročné financování")

portfoliová záruka na úvěr/y ČSOBL (= dotovaná forma zajištění)

Finanční podpora státu bezúročný úvěr ČMZRB (NRB) + finanční příspěvek na úroky ČSOBL poskytnutá záruka pro ČSOBL i klienta zdarma
forma podpory De minimis i bloková výjimka De minimis
Zákazník - velikost MSP do 250 zaměstnanců stejné
Region vše mimo hl. m. Prahu, sídlo i Praha stejné
Obory činností průmysl, stavebnictví, těžba surovin, obchod, logistika,… stejné
Způsobilost výdajů - KDY? platby ČSOBL a klienta po zaevidování žádosti platby ČSOBL a klienta po podpisu smlouvy ČMZRB (NRB) s klientem
Způsobilost výdajů - JAKÉ? nový i použitý movitý majetek, stavby, software stejné

Zvláštní podporované aktivity 
(ZPA)

• rodinné podniky/ • ve zvýhodněném regionu (okresy) - 10%/ • tzv. 
Uhelné regiony (MorS., Úst., KV kraj)/ • zpracování dřeva (kůrovec)

• rodinné podniky/ • ve zvýhodněném regionu (okresy)/ • tzv. Uhelné 
regiony (MorS., Úst., KV kraj)/ • zpracování dřeva (kůrovec)

Výše úvěru ČSOBL dělíme se s ČMZRB (NRB) o financovanou část celá investice (bez DPH)

DPH
ČMZRB (NRB) financuje poměrnou část DPH ke své části investice, na 
zbývající část DPH  (ČSOBL) není poskytován fin. příspěvek na úroky

klienti s nárokem na odpočet DPH nemohou DPH zařadit do zaručované 
jistiny

výše investice - standard/ ZPA od 2,3 mil. CZK s DPH/ od 1,5 mil. CZK s DPH 4 - 40 mil. CZK (zaručované jistiny)/ 1 - 60 mil. CZK (zaručované jistiny)
doba trvání - standard/ ZPA 0-7 let (3,5 roku odklad)/ 0-10 let (4 roky odklad) 2-7 let/ 2-10 let

předpokládaná doba 
schvalování na ČMZRB (NRB)

4-6 týdnů 2-3 týdny

typické využití
• VIP klient/ • proti konkurenci/ • win-win mezi klientem, 
dodavatelem a ČSOBL

• na investice začínajících firem/ • na investice v oranžových i červených 
oborech KBC COVID-19 Risk Klasifikace/ • pro firmy s vyšším PD ratingem
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Děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek dne!

ost

Kontakt Centrum dotačního poradenství ČSOBL/ CDP ČSOBL:

Ing. Pavlína Šiknerová Ing. Martin Kvíz

mob: +420 736 513 554                  mob: +420 731 533 028

e-mail: dotace@csobleasing.cz

Kontakt Region Praha a Řízení obchodních vztahů s dodavateli:

Jan Kulhánek

mob: +420 739 383 919

e-mail: kulhanekj@csobleasing.cz


