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Dekarbonizace energetiky: 
Moderní zdroje dostávají 
zelenou
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ČSOB a klasická energetika
Postupný útlum podpory

2

Počty klientů

 Jedna z hlavních inkasních bank energetických 
společností (díky velkému počtu klientů)

 Významné financování provozu, investic a akvizic 
pro českou klasickou energetiku

3mil.
Retail

100.000
SME

4.000
COR

HISTORICKY VÝZNAMNÉ POSTAVENÍ OMEZUJEME FINANCOVÁNÍ

 Od 2017 omezení financování těžby uhlí a výroby 
elektrické energie v uhelných elektrárnách

 I nadále financujeme ekologizaci centrálních zdrojů 
tepla, které zásobují 3.5mil. obyvatel ČR

 Při financování integrovaných energetických 
společností zohledňujeme podíl uhlí na jejich 
celkové energetické produkci
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Přechod k moderní energetice 
Energetická politika Skupiny KBC podporuje 
mezinárodní energeticko-klimatické dohody 
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 KBC Group podporuje závěry Pařížské 
dohody o omezení globálního oteplování 

 KBC strategie je v souladu s UN 
Sustainable Development Goals (SDGs)

 KBC se přihlásila k principů zodpovědného 
bankovnictví v rámci UN Environment
Programmme – Finance (UNEP FI)

 KBC rozpracovává principy G20-Task Force
on Climate-Financial Disclosure (TCFD)



Interní

Přechod k moderní energetice
ČSOB chce podpořit implementaci nové energetiky v ČR
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 „Zimní energetický balíček“ EU

 „Čistá planeta pro všechny“ – dlouhodobá vize 
EU do 2050 pro klimaticky neutrální ekonomiku

ANALYZUJEME MOŽNOSTI PODPORY … … A BUDEME SE ZÁJMEM SLEDOVAT  

DIALOG ČR A EVROPSKÉ KOMISE

 „Národní klimaticko-energetický plán“ ČR 
pro období 2021-2030
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ČSOB a financování obnovitelných zdrojů
Hledáme příležitosti, jak se aktivně podílet na dekarbonizaci, 
decentralizaci a digitalizaci české energetiky
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 Financujeme EPC projekty (Energy Performance 
Contracting) na zlepšení energetické účinnosti, 

odkupem pohledávek dosud za 1mld. Kč

 Intenzivně řešíme financování projektů 
v rámci „Nová zelená úsporám“

 Pilotní program dotací na energetické audity
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Vlastní provoz
Ekologická řešení preferujeme i u sebe
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 ČSOB nakupuje pro svoje potřeby elektřinu s certifikátem OZE

 Neustále snižujeme vlastní uhlíkovou stopu

 Před dvanácti lety postavená nová budova ústředí ČSOB v Radlicích 
byla příkladem moderní environmentální stavby

 V současné době dokončovaná druhá část ústředí skupiny ČSOB
bude patřit k „nejzelenějším“ budovám ve střední Evropě
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