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Vývoj v energetice pod taktovkou nové EK

 Green Deal s cílem „uhlíkové neutrality“ do roku 2050 podpořily 
všechny státy EU kromě Polska. 

 Uhlíková neutralita je ale vágní pojem

 Jaderná energie ve V4 bude tiše tolerována, ale nemá mít přístup k 
financování od EU

 Plynové zdroje jsou nutné jako dlouhodobý vyrovnávací zdroj… a zdá 
se, že bude levný

 Tržní stabilizační mechanizmus u CO2 postupně vytlačí nejen černé, 
ale i hnědé uhlí i bez dalších zásahů



Ceny elektřiny zpět na 45 EUR kvůli plynu a 

koronaviru

Ceny elektřiny v 

posledním roce poklesly 

z 50-55 EUR/MWh zpět 

ke 40-45 EUR/MWh

Měsíční kontrakt kolem 

30 EUR/MWh reflektuje 

aktuální situaci na trhu s 

plynem a dopady 

globálního zpomalení 

Jediné, co drží ceny od 

kolapsu ala 2016 (20 

EUR/MWh) jsou 

povolenky CO2, resp. 

tržní stabilizační rezerva



Zemní plyn zkolaboval kvůli exportům z USA

Zemní plyn (1M) se nyní obchoduje kolem 9 EUR/MWh proti 24 EUR na 

začátku 2019 – pod marginálními náklady dovozu LNG z USA.

Roční kontrakt kolem 14 EUR/MWh na marginálních nákladech LNG.

Pokles způsoben náběhem nových LNG kapacit v USA a jinde.

Ceny plynu nepodpořily ani US sankce na Nordstream II .

COVID 19 jen „posledním hřebíčkem do rakve“. 

Můžeme se tedy těšit na éru levného plynu?!  



Aktuální ceny v Německu již vytlačují hnědé uhlí v 
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Cena GE Cena 40 EUR/MWh odpovídá 

marginálním nákladům černého 

uhlí

Díky levnému plynu mírný zisk 

pro moderní CCGT

Hnědé uhlí v Porýní je kvůli 

nízkým cenám plynu a stabilním 

povolenkám CO2 mimo křivku

Následovat bude 

východoněmecké uhlí…. 

….při povolence CO2 na 40 EUR 

je hnědé uhlí ČEZu tak tak 

ziskové
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 EIF – skupina EIB, rating AAA, tj. 100% uznatelnost záruky

 Rozsah garance – 50%, bez omezení plnění

 Celkový objem úvěrů – 100 mil. EUR

 Cílový segment – malé a střední firmy (max. do 500 zaměstnanců) realizující 

inovační projekty

 Možno i Mid-Caps (do 500 zaměstnanců)

Parametry linky
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 SME firmy – do 250 zaměstnanců, 50 mil. 

EUR obrat nebo 43 mil. aktiva

 Tzv. Mid-caps, tj. firmy do 500 zaměstnanců, 

nezávisle na obratu, aktivech

Příjemci garance

Cílový segment:

Cena záruky:

Pro klienta je záruka bezplatná. V některých 

případech může garance EIF i snížit 

úrokovou sazbu pro klienta.



 Účel úvěru – inovativní projekty, například nová špičková technologie, patenty, růst 

obratu, zaměstnanosti o 20%

 Velikost úvěru - 25 tis. – 7,- mil. EUR

 Měna úvěru - CZK nebo EUR

 Splatnost úvěru – do 7 let od podpisu smlouvy, nově až 10 let - výjimečně

 Výhoda pro klienty – nižší úroková sazba díky nižším 

nákladům banky na riziko, kapitál
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Parametry úvěrů - projekty
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Co se dá ještě financovat ???

V případě splnění parametrů pro zařazení je možné 

financovat:

Jakákoli hmotná či nehmotná aktiva

Je možné využít i na provozní 

financování – (musí existovat 

splátkový kalendář, v případě 

revolvingových úvěrů maximální doba 

splatnosti 3 roky.)



European Investment Bank

Global Loans



Programy financované ve 

spolupráci s EIB
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 Úvěr poskytovaný ČS za zvýhodněných podmínek 

 Pro projekty definované velikosti (EUR 40 tis. – EUR 25 mil.)

 Určen pro financování:

- Malých a středních podniků / MidCaps (dle definice 

velikosti subjektu) a municipalit

- Projektů směřujících do oblastí:

Globální úvěr

životní prostředí

rozvoj znalostní ekonomiky

racionální využití energie

infrastruktura

zdravotnictví

vzdělávání
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Programy financované ve 

spolupráci s EIB

Kritéria:

1. Počet zaměstnanců: maximálně 250 na HPP pro MSP

2. Roční obrat:  méně než 50 mil. EUR 

nebo 

Roční bilanční suma: méně než 43 mil. EUR

3. Vlastnická struktura: Nezávislá, Partnerská, Propojená

Definice dle Evropské komise SME

Mid – Caps:

 Méně než 3000 zaměstnanců ve skupině
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Programy financované ve 

spolupráci s EIB

Projektové podmínky

 Z globálního úvěru lze refinancovat až 100% celkových projektových nákladů, max. 

12,5 mil. EUR

 Velikost projektu 40.000 – 25 mil. EUR  

 Dokončení projektu do 3 let

 V případě, že je na projekt jiná dotace, EIB zvýhodnění je na nedotovanou část 

projektu

 Pouze nové projekty před realizací, v realizaci, maximálně však 6 měsíců od data 

dokončení projektu (zkolaudované, udělení licence…aj.) 
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Programy financované ve 

spolupráci s EIB

 PRŮMYSL – VÝSTAVBA, ROZŠÍŘENÍ, 
MODERNIZACE

− výrobní haly, 

− provozní/administrativní/logistické budovy a areály,

− technologická a vývojová centra,

− nákup a modernizace výrobních a logistických 
technologií  

 VÝROBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH 
ZDROJŮ 

− solární elektrárny,

− větrné elektrárny,

− bioplynové stanice, 

− malé vodní elektrárny

Běžné typy projektů vhodné pro 
Globální úvěr:
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Programy financované ve 

spolupráci s EIB

 ZEMĚDĚLSTVÍ – VÝSTAVBA, ROZŠÍŘENÍ, 

MODERNIZACE

− kravíny, stáje, silážní žlaby, sila,

− posklizňové linky,

− sklady pro neintervenční účely 

 SLUŽBY

− školící centra, aquaparky, multikina, lyžařské vleky

 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ 

− výstavba a modernizace tepláren,

− nákup a modernizace technologií nemocnic 

Běžné typy projektů vhodné pro 
Globální úvěr:
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Programy financované ve 

spolupráci s EIB

 Úrokové zvýhodnění 0,25% p.a.

 U firem zaměstnávajících pracovníky do 29 

let 0,3%

Aktuální podpora

 Úvěry EIB ve výši 1 500 mil. EUR

 Počet podpořených projektů :  1 200

Výsledky spolupráce k 31.12.2018



European Investment Bank

Zvýhodněný úvěr
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Od července 2019

- Pro klienty s až 3000 zaměstnanci 

VÝHODY:

Zvýhodněná úroková sazba

Financování investic i pracovního kapitálu

Úvěry ve výši 5 - 300 mil. CZK

Refinancování již vynaložených vlastních zdrojů

Program ZVÝHODNĚNÝ ÚVĚR



Pro klienty: JEDNODUCHÉ + RYCHLÉ!

3. března 2020 Strana 20

Standardní 

investiční/provozní 

úvěr od ČS, a.s.

ZVÝHODNĚNÍ od 

Evropské 

investiční banky 

(EIB)

Jednoduché a rychlé řešení pro 

klienty:

Vše vyřizuje za klienty ČS, a.s.

Pouze emailem „SOUHLAS“

se sdílením informací s EIB



Děkuji za pozornost !

Česká spořitelna, a.s.

Corporate Engagement Tribe

Ladislav Dvořák

e-mail: ldvorak@csas.cz, tel. 956 714 256

www.csas.cz

Koho kontaktovat s radou či otázkou

http://www.erstecorporatebanking.cz/

