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UNIVERSÁLNÍ GE Money Bank

• GE byla založena před více než sto lety v roce 1892. U kolébky této společnosti stál geniální vynálezce 
Thomas Alva Edison. Po celou dobu své existence je GE synonymem kvality a špičkových technologií. Po 
několik let za sebou získala prestižní ocenění nejobdivovanější společnost světa. Vysvědčením kvality a na 
zdraví firmy ukazuje její ratingové ohodnocení vysokým stupněm AA. GE je z hlediska tržní kapitalizace 
jednou z největších společností na světě.

• GE Money se sídlem v Londýně je dceřinou společností GE a s aktivy ve výši  211  miliard USD je předním 
poskytovatelem úvěrových služeb spotřebitelům, maloobchodu a dealerům s automobily ve více než 50  
zemích celého světa. Více jak 130 milionům klientů poskytuje kreditní karty, osobní půjčky, financování
prodeje, půjčky na nákup a leasing automobilů, hypoteční úvěry i pojištění úvěrů.

• GE Money Bank patří k největším českým finančním ústavům. Je moderní univerzální bankou s rozsáhlou sítí
250 obchodních míst a více jak 620 bankomatů po celé ČR. Její služby jsou určeny jak drobným klientům, tak 
malým a středním firmám a podnikům.

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ
• 13 let na trhu (20 včetně historie Agrobanky)
• Komerční portfolio tvoří 30% celkových NEA banky
• Více než 150 zkušených Firemních bankéřů

NAŠE STRATEGIE – našim strategickým sektorům poskytujeme výjimečné produkty a služby
• Zemědělství
• Ekoenergie
• EU servis
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ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

• GE Money Bank je leader trhu ve financování českého zemědělství (31%, 7.500 klientů)
• Aktuální portfolio úvěrů pro zemědělce dosahuje 11,5 Bn CZK 
• Úvěry pro zemědělské podniky a samostatně hospodařící rolníky tvoří 11% NEA GE Money Bank (40% CB)

• GE Money Bank spolupracuje s institucemi veřejné podpory
> Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) - akreditovaná platební agentura - zprostředkovatel finanční podpory z 

Evropské unie a národních zdrojů
> Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. – jedním ze základních pilířů dotační politiky Ministerstva 

zemědělství
> CzechInvest - agentura pro podporu podnikání a investic– implementace dotačních programů financovaných EU a 

státem
> Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. - podpora malým a středním podnikatelům formou záruk a 

zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů

• GE Money Bank nabízí produkty a služby navržené dle potřeb zemědělských subjektů
> Financování zemědělské techniky - GEMB  spolupracuje s 25 hlavními distributory zemědělské techniky
> Financování zemědělské půdy – kompatibilní s podmínkami PGRLF
> Financování provozních potřeb zemědělských podniků – kompatibilní s podmínkami PGRLF

• EU Servis
> Dotační poradenství pro zemědělské klienty GEMB pro podporu investic prostřednictvím strukturálních fondů EU
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ZEMĚDĚLSTVÍ V ČÍSLECH

MM CZK 2007 2008 2009 H1/ 10 2010 H1/ 11 YoY

TRH ČR 28 891 34 649 34 023 32 439 32 525 35 676 9,90%

GEMB 8 149 10 172 10 688 10 392 10 883 11 457 10,30%
KB 7 126 6 837 7 811 9,60%
ČS 7 053 6 906 7 750 10,00%
ČSOB 1 777 1 580 1 757 -1,10%
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BIOPLYNOVÉ STANICE

SOUČASNOST A BUDOUCNOST
• Poskytnuto 58 úvěrů na zemědělské BPS

FINANCOVANÁ ŘEŠENÍ A PARTNEŘI 
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BIOPLYNOVÉ STANICE

POŽADAVKY NA ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

• Dostatek vlastních vstupních surovin do BPS 
> Dostatečná rozloha obhospodařované půdy
> Vlastní anebo dlouhodobě pronajatá půda
> Nehrozí závislost na třetích stranách

• Stabilní dosavadní ekonomika zemědělského 
podniku

• Vlastní pozemek na kterém bude stát BPS + 
přístupové cesty

• Akceptovatelný generální dodavatel s 
referencemi

• Akceptovatelná smlouva o dílo
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POSTUP POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

• Čerpání úvěru oproti fakturám dodavatele
• Průběžná kontrola výstavby
• Monitoring BPS

Podnikatelský 
záměr

Žádost 
o úvěr

Předvýběr 
dodavatele

Schválení
Úvěru

Podpis smluv

Schvalování
úvěru

Projekce cash 
flow

Výběrové
řízení

Doladění znění
smlouvy o dílo 
s generálním
dodavatelem
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NABÍDKA FINANCOVÁNÍ BIOPLYNOVÉ STANICE

KLIENT původní zemědělský podnik nebo nově založená
společnost (dcera zemědělského podniku)

VÝŠE ÚVĚRU až do 100% nákladů projektu

SPLATNOST ÚVĚRU do 15 let, odklad splátek do 18 měsíců

ÚROKOVÁ SAZBA variabilní nebo fixní až na celou dobu úvěru

SPLÁCENÍ pravidelné, měsíční
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PODKLADY PRO POSOUZENÍ ÚVĚRU

• Ekonomika investora + výhled
• Studie proveditelnosti
• Rozpočet projektu a časový plán 
• Propočty vstupů a výstupů
• Energetický audit
• Ověření připojitelnosti 
• Návrhy smluv s dodavatelem technologie



GE Money Bank / 10/2011

Děkuji za pozornost

Kontakt:

Dagmar Kloudová, 
dagmar.kloudova@ge.com

M: +420 724 704 575
Sektor Ekoenergie
GE Money Bank

www.gemoney.cz/ekoenergie


