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Česká spořitelna – základní údaje
Historie
 Založena v roce 1825
 V roce 1991 transformace na akciovou společnost
 V roce 2000 kupuje Erste group akciový podíl 98% 

Současnost
 5,2 mil. klientů
 653 poboček v ČR, 13 komerčních center a 1 374 bankomatů
 Aktiva 880 mld. Kč

Banka č.1 na trhu v:
 Počtu klientů (5,3 mil.)
 Celkové bilanční sumě (podíl 22 %)
 Počtu poskytnutých úvěrů a hypoték (podíl 22 %)
 Objemu depozit (podíl 24 %)
 Počtu platebních karet (podíl 38 %)
 Financování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie (podíl 40%)



Agrotým- partner pro zemědělce

 Tým specialistů s 14-ti letou zkušeností z oblasti financování
zemědělců

 Působnost v rámci celé ČR, spolupráce se sítí 13ti komerčních 
center a 664 poboček

 Odbornost specializovaného týmu bankovních poradců, knowledge
centrum v rámci ČS 

 Poradenství při plánování výstavby BPS
 Rámcové spolupráce s partnery ze zemědělského sektoru, 

spolupráce s dodavateli BPS
 Financování půdy, ŽV, RV, spolupráce s S-Morava leasing
 Jsme partnerem CZ Biom, E-ON Energie a.s., Zemědělský svaz



Základní struktura projektu BPS

Distributor energie

BANKA Zemědělská
společnost

Dodavatel 
technologie

Investor Finanční úřad
Ostatní

dodavatelé

Povinný 
výkup

Příjmy z prodeje Elektřiny 
(Výkupní ceny nebo Zelený bonus)

Vlastní
kapitál

Vratka
DPH

Obchodník s elektřinou

Platby za 
silovou 
elektřinu

Úvěr



Parametry financování BPS

Struktura projektuStruktura projektu
 Financování možné na stávající zemědělský podnik nebo nově účelově

založenou společnost 
 Bonitní investor a dodavatel vstupů
 Zajištěné připojení do distribuční sítě
 Stavební povolení / veřejnoprávní smlouva
 Dostatečná výměra půdy pro zajištění vstupů, vlastnictví pozemků
 Dotace na stavbu BPS a žlabů
 Akceptovatelný generální dodavatel + technologie BPS



Parametry financování BPS

Struktura financovStruktura financováánníí
 Výše úvěru dle individuálních parametrů projektu až do 100% investice, 

dotace bude použita jako mimořádná splátka
 Profinancování souvisejících investic – žlaby, jímky, pozemky
 Úvěr na profinancování DPH a kapitalizaci úroků po dobu čerpání úvěrů

spojených s projektem
 Splatnost úvěrů až 15 let
 Úrokové zajištění po dobu splatnosti úvěru
 Odklad splátek po dobu výstavby až do dosažení plného výkonu BPS
 Zapojení do partnerského programu pro výhodný výkup „zelené“ energie 



Parametry financování BPS
 Akceptovatelní dodavatelé + technologie BPS

 Parametry Smlouvy o dílo
 fixní cena a fixní termín dokončení projektu
 bankovní garance za dobré provedení díla (dostavbu BPS) na dobu od 

počátku výstavby do předání díla
 bankovní garance funkčnosti na dobu min. 9 měsíců od předání díla
 předání díla nejdříve po dosažení 90% plného výkonu BPS po dobu 

min. 14 dnů
 přechod vlastnictví BPS po předání a zaplacení jednotlivých celků
 pojištění BPS po dobu výstavby



 Celkem : 80 BPS, od 250 kWe do 1800kWe
 Výkon : 57,7 MWe
 Specifické BPS - pouze na bázi rostlinných vstupů bez odpadů z živočišné

výroby, lihovarnických výpalků, zpracování biologicky rozložitelných odpadů

 Investiční náklady: 5,2 mld. Kč (BPS) + 352 mil. Kč (ostatní)
 Elektřina z námi financovaných BPS pokryje spotřebu  77,5 tis. českých 

domácností – Liberec + Olomouc
 Podíl České spořitelny na trhu financování zemědělských BPS je cca 35%

Přehled BPS financovaných ČS



Přehled 80-ti BPS financovaných ČS



Co nabízíme při financování BPS

 Podporu a obsluhu klientů v rámci jejich regionu

 Zkušenosti s 80-ti BPS v portfoliu České spořitelny

 Informace o reálných nákladech a funkčnosti BPS

 Politika pro financování OZE zajištující standardizované schvalování

 Extra příjmy za prodej silové elektřiny ve spolupráci s Českou 
spořitelnou

Při provozu BPS 8.100hodin/rok a cenám silové elektřiny na burze k 30.9.2011 



Těšíme se na další setkání s Vámi, nejen při 
příležitosti financování Vašich investičních záměrů

Děkuji za pozornost
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