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Pomáháme městům řešit dvě zásadní otázky v různých oblastech 

Veřejná 
doprava

Parkování

Školství
Úřady

Městské 
poplatky

Eventy
Podpora 

obchodníků

Jak se 
identifikovat 
jako občan?

Jak jednoduše a 
bezpečně 
zaplatit za 

služby?

Otevřená EMV 
platforma využívající 
standardní 
infrastrukturu

Vysoce 
zabezpečené 
prostředí
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Přinášíme inovace směrem k multikanálové komunikaci města a občana

Terminalizace On-line /      
e-commerce

Platba 
mobilním 
telefonem

Data

Efektivní plánování a rozvoj 
městského ekosystému



5

Mobilita a Parkování
příklad využití služeb banky pro digitalizaci městských služeb
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19 mld
CZK

Jsme 

partnerem pro 

MAAS služby.

Je počet bezkontaktních platebních karet vydaných v ČR. Držitelé karet jsou 

zvyklí bezkontaktně platit za služby i zboží. 90% transakcí je bezkontaktních

2 000 000 ks 

jízdenek a 

parkovacích 

lístků  

měsíčně díky 

řešení ČSOB

12 mil.
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Mobilita  

Projekty

▪ Bezhotovostní odbavení cestujících ve veřejné dopravě – jednoduchý prodej lístku = tzv. retailový model

▪ Pokročilé systémy odbavení cestujících = tap-in / tap-out, stropování, dynamické tarify, propojení na další

služby

▪ Parkování - bezhotovostní prodej parkovacího lístku – automaty, mobilní aplikace, senzorická řešení

▪ Komplexní systémy kombinující MHD a parkování – motivace řidičů, zvýhodnění požadovaného chování,

propojení s MHD

▪ Elektromobilita – jednorázové dobití platební kartou i využití dobíjecího stojanu v rámci daného paušálu/tarifu

▪ Mobility back-end – komplexní řešení pro MAAS služby
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API Mobility back-end  

ČSOB díky spolupráci s řadou partnerů z oblasti veřejné

dopravy vyvinula tzv. Mobility Backend.

Jde o systém umožňující napojit libovolný typ Frontend

řešení (typicky mobilní aplikace), díky kterému se tato

řešení obohatí o služby Mobility.



| 10

Public

API Mobility back-end – detail služeb

Díky API můžete využívat tyto služby – vyhledání a nákup pro:

Vlaková spojení Autobusová spojení MHD Automobily fleetu
leasingu (dle partnera)

Taxi

Car-sharing Bike-sharing Parkování v zónách Parkování v závorových
parkovištích
(městské, soukromé)

Elektronabíjecí
stanice pro 
automobily
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API Mobility back-end

• Z místa A do místa B: Snadno, Rychle, 

Výhodně

• Jednoduchá platba, bez potřeby hotovosti

• Snadné vyhledání jízdenek, parkovacích

lístků, nabíječek

• Možnost tvorby vlastních Mobility služeb

díky datovým podkladům

• Možnost využití dat k přesnému cílení

marketingu: kam, kdy a kde

• Garance systému kontroly jízdenek a lístků
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Výhody napojení na Mobility Backend ČSOB

• Aktuální data díky komplexnímu registru dopravy ČR

• Nejlepší algoritmus na vyhledání spojů v ČR

• Vyhledání veškerých spojů veřejné dopravy v ČR, včetně přestupů, 
výluk, zpožděných spojů

• Integrace nákupu elektronických jízdenek v majoritě měst ČR a u 
všech dostupných dopravců

• Prodej jízdenek MHD elektronickou formou i v městech kde jsou v 
nabídce nyní pouze SMS jízdenky

• Vyhledání, rezervace a platba za parkovaní – on-street 
i off-street

• Napojení na služby třetích stran – taxi, bike a car sharing, 
elektronabíječky

• Všechny platby pohodlně na 3 kliky nebo formou měsíční fakturace

• API je vyvíjeno externě mimo IT systémy banky – v případě potřeby 
umíme do Back-end doplnit na přání zákazníka další služby
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Financování Smart City řešení



| 14

Public

Obvyklý postup při financování Smart City projektů

Příprava strategie města/obce pro financování chytrých projektů

 vyhodnocení ekonomických a dalších přínosů a nákladů a rizik zvažovaných chytrých projektů

 prioritizace

 posouzení realizovatelnosti zvažovaných chytrých projektů z hlediska případných rozpočtových, 

dotačních a úvěrových zdrojů města/obce a výběr projektů k realizaci

 návrh strategie financování celého portfolia vybraných chytrých projektů 

Financování jednotlivých chytrých projektů

 vypracování rozpočtu daného projektu s vyčíslením nákladů a jejich časového průběhu 

 návrh vhodné struktury financování zahrnující typicky (i) rozpočtové zdroje města/obce, (ii) dotační 

zdroje a (iii) externí dluhové zdroje (bankovní/dodavatelské úvěry, finanční a kapitálové trhy, 

leasing)

 podání žádosti o dotaci a zajištění dotačního řízení

 výběr poskytovatele dluhového financování, pokud není součástí plnění dodavatele projektu

 schválení plánu financování a realizace projektu a financování dle schváleného finančního plánu
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Možné příklady zdrojů financování smart city projektů

 Vlastní zdroje města, obce a kraje
 Dotační (nenávratné) zdroje

 Evropská unie

 Národní dotační nevratné zdroje (Česká republika)

 Finanční nástroje

 Cizí zdroje komerční – dluhové financování
 bankovní úvěr – investiční, případně provozní

 dodavatelský úvěr s odkupem pohledávek

 dodavatelský úvěr

 leasing /pronájem

 projektové financování (u velkých projektů, např. v dopravě nebo v energetice)

 Cizí zdroje zvýhodněné (návratné) úvěrové zdroje 
 Evropská investiční banka (EIB)

 Evropský investiční fond (EIF)

 Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) 
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Cizí zdroje - dluhové financování

Finanční náklady

Centrální správa

Kraje, obce

Muni společnosti

Soukromé společnosti

Státní dluh

Muni finanování

Úvěr se zárukou muni

Komerční úvěry, PPP

 Formy např.:

 Dluhopisy

 Úvěry

 Odkupy pohledávek
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Cizí zdroje – dluhové financování

Financování muni/korporátní

 Předfinancování budoucích výdajů investora

 Poskytovatel financování obvykle NEBERE a 

NEHODNOTÍ realizovatelnost a provoz  

konkrétního infrastrukturního projektu

 Poskytovatele financování obvykle zajímá pouze 

obecné platební riziko zadavatele.

 Dlužník je zavázán financování splácet bez ohledu 

na to zdali byl projekt realizován nebo ne a v jaké 

kvalitě.

Muni/společnost
(dlužník)

Banky

Dodavatelé
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Cizí zdroje – dluhové financování

Financování projektové
 Financování subjektu založeného výhradně za účelem realizace 

projektu.

 Vlastní zdroje i úvěrové financování jsou spláceny z cash flow
projektu tvořeného platbami zadavatele.

 Zadavatel platí až když:

 Je dílo hotové a uvedeno do provozu

 Výše platby od zadavatele bývá závislá na kvalitě díla/jeho 
provozu 

 Poskytovatelé předfinancování:

 Finanční instituce

 Vlastnící, dodavatelé, provozovatelé

 Spoléhají na platební riziko zadavatele

 Převážně si berou riziko dostupnosti. 

Veřejný 

sektor

Projektová 

společnost

Stavební 

společnosti

Banky
Investoři 

(vlastní kapitál)

Přímá 

smlouva

Dodavatelé 

zařízení

Poskytovatelé 

služeb

Úvěr

Splátky

Vklad

Dividendy

Veřejná 

služba

Platba za službuDBFM 

smlouva
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Pavel 

SEIDL

Financování prostřednictvím postoupení pohledávek

1

9

 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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Financování – stále výhodně

 Financování je stále cenově velmi výhodné. 

 Např. fix na 15 let je kolem 1,0 % a k tomu marže např. 0,5%, tedy financování do 1,5% 
p.a. Stále velmi výhodné. 

 Při variabilni sazbě je možné se dostat i pod 1,0%. Dá se odhadnout, že  vydrží na stejné 
úrovni minimálně v příštích 2 letech.

 Porovnání za poslední roky:



| 22

Public

Závěrem
Finanční náklady
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Závěrem

 Koncept Smart Cities je pro finanční sektor významnou příležitostí nejenom obchodního 

charakteru (bankovní produkty a služby) ale i z pohled naplňování CSR politiky

 Významný akcent na zakomponování Smart Cities do konceptu Green Cities

 Co to je Green Cities iniciativa:

 Green City je takové město, které při svém vývoji hodnotí sociálně ekonomické dopady i z 

pohledu respektování a překročení limitních hodnot pro udržitelný klimatický rozvoj v oblasti 

budování nových aktiv, efektivního využívání zdrojů a předcházení klimatické změně

 Jde o zasazení konceptu Smart Cities do širšího kontextu udržitelného rozvoje společnosti

 Cílem není pouze ušetřit a zlepšit život v aglomeraci v okamžiku realizace opatření ale dělat 

všechna tato opatření s ohledem na udržitelný život z dlouhodobého hlediska s přesahem do 

dalších regionů

 Jde o ucelený koncept řešení, kde vlastní koncept Smart City tvoří důležitou ale pouze dílčí a 

do jisté míry podpůrnou složku

 Metodiky EIB/EBRD

 Bez udržitelného rozvoje nebude udržitelné budoucnosti
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Kontakt

Jan Troják
Ředitel, Projektové financování

+420 22411 4367

jtrojak@csob.cz

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

Jan Klepiš
Business Development Leader

Strategic Partnerships

+420 725 285 565

jaklepis@csob.cz

Tato prezentace byla vytvořena pouze za účelem diskuse nad uvedenou 
problematikou, tedy bez nároků na právní, účetní či daňovou perfektnost. 
Tato prezentace není nabídkou na poskytnutí jakéhokoliv produktu a nebo 
služby.                                                                                                    

9/2020


