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Pane Čierný, kritéria banky pro poskytnutí finan-
cí jsou náročná. Nicméně, existují i v této době
projekty, které banky financují… 

Komerční banka poskytla v uplynulých dvou
letech financování desítkám projektů a investič-
ních záměrů v energetice, a to od financování
energetických úspor až po velké projekty v teplá-
renství. Konkrétními příklady mohou být mimo ji-
né financování výstavby bioplynové stanice pro
Zemědělské družstvo Klapý s instalovaným výko-
nem 549 kW, celková rekonstrukce teplárny na
biomasu v Loučovicích, nebo třeba participace
na komplexním zajištění finančních potřeb sku-
piny EPH.

A projekty v oblasti energetického využití odpadů?
Zmínit bych chtěl hlavně financování výstav-

by ZEVO Chotíkov pro Plzeňskou teplárenskou,
kdy Komerční banka byla koordinátorem financo-
vání v celkovém objemu dvou miliard korun, na
kterém se podílí společně s námi další dvě banky.
ZEVO Chotíkov je po mnoha letech první projekt
výstavby klasické spalovny komunálního odpadu,
s kapacitou 95 tisíc tun směsného komunálního
odpadu, výkonem 7,5 MWe a 22 MWt. Teplo bu-
de využíváno pro vytápění Plzně. Výstavba již

naplno probíhá a předpoklad jejího dokončení je
v prosinci 2015.

Kolik procent z celkové částky poskytujete?
Výše financování v každém projektu, včetně

těch výše uvedených, je vždy velmi individuální
a závisí na několika faktorech. Těmi nejdůležitěj-
šími je míra zainteresovanosti každého investora
na svém záměru a hlavně… ekonomika projektu.

Na projektech s dobrým cash flow se podílíme vyš-
ším objemem financování, a to až do úrovně 80
až 95 % celkových nákladů.

Rozhoduje o tom zda projekt budete financovat
ten fakt, jestli si může investor sáhnout na ev-
ropské finance (dotaci) nebo to nehraje roli?

Jak jsem zmiňoval ve své přednášce na kon-
ferenci Waste to Energy 2014, investiční dotace
je pomyslnou třešničkou na dortu celé investice.
Pomáhá zkrátit dobu návratnosti, pomůže zreali-
zovat někdy třeba obtížně návratnou investici. Nic-
méně, viděli jsme i projektové záměry, kdy dotace
vedla pravděpodobně k předimenzování projek-
tu nad rámec potřeby investora, regionu nebo
lokality. Tedy: dotace je vítaná, nikoli nezbytná.

Kvalitní projekt si u nás v bance financování najde,
ať už má dotaci přislíbenou nebo ne.

Jak se zatím financování projektů v energetice
vyvíjí letos?

Podle prvních tří měsíců roku 2014 se zdá, že
letošní rok bude velmi zajímavý. To i přesto, že bu-
de muset celý energetický sektor překonat několik
složitých faktorů. Jde především o start nového do-
tačního období, nízké ceny silové elektřiny a po-
dobně. Komerční banka má i letos ambice být
partnerem celé řady připravovaných záměrů, ať již
z oblasti vodních nebo větrných elektráren nebo
teplárenství, nicméně ponechejme si bilancování
až na prosinec 2014.

(čes)

Investiční dotace EU je pomyslnou
třešničkou na dortu celé investice.
Dotace je vítána, nikoliv však nezbytná
V rámci letošní konference Waste to Energy 2014, kterou pořádala společnost AF Power agency, a.s.,  vystoupil i zástupce bankovního sektoru.
Šlo o Egona Čierneho, manažera z Komerční banky. Ten ve své přednášce hovořil o financování energetických projektů. Z jeho přednášky vyplynulo,
že pro banku existuje několik základních principů financování projektů. Jde především o zajištění vstupů a jejich dostupnost a ceny, dále pak
zajištění výstupů, čili nakolik projekt spoléhá na podporu podle 165/2012 Sb. včetně KVET, jaká je struktura odběratelů tepla, jaké je riziko
odpojování a jaké jsou příležitosti. Pro banku jsou důležitá i technologická rizika, čili zda jde o ověřenou technologii, jaké zkušenosti má generální
dodavatel a jaké nabízí záruky. Důležité je i cashflow projektu a stabilita předpokladů s popisem reserv a rizik. V neposlední roli hraje roli
i připravenost investora a to, zda je připraven na realizaci a na případné komplikace a jaké má zkušenosti. U této příležitosti jsme zástupce banky
požádali o krátký rozhovor. 

Egon Čierný 

Finální modely zařízení pro energetické využití odpadů v Chotíkově
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