
Cíl skupiny ČSOB v zemědělství

▪ dlouhodobé partnerství

▪ podpora zemědělců a podpora realizace postupů 

šetrných k životnímu prostředí

▪ přinést přidanou hodnotu zemědělcům v oblasti 

poradenství a financování investičních záměrů 

včetně trvale udržitelných investic

▪ předfinancování investičních dotací

▪ obnovitelné zdroje energie

▪ technika precizního zemědělství

▪ energeticky úsporné hospodářské budovy 

▪ technologie ke snižování emisí NH3 z chovů hosp. zvířat

▪ omezování prašnosti z plošných zdrojů atd.
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Štěstí přeje připraveným

Chtějí-li firmy zůstat i nadále konkurenceschopné

▪ musí začít včas reagovat na legislativní požadavky 

a začleňovat je do své strategie

▪ tlak spotřebitelů a investorské veřejnosti bude postupně 

narůstat a rychlost adaptace se stane konkurenční výhodou

▪ tato výhoda se projeví jak na hodnocení společnosti, 

obratu či vnímání značky, tak nakonec i na přístupu 

k finančním zdrojům
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Udržitelnost jako příležitost

Jak může vaše hospodaření přispívat k udržitelnosti?

▪ dosažením energetických úspor

▪ přechodem na obnovitelné zdroje energie

▪ zapojením prvků oběhového hospodářství

▪ snížením emisí CO2 u vozového parku
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Podpora v oblasti udržitelnosti 

Dokážeme vás provést problematikou udržitelnosti

▪ skupina ČSOB již nyní podporuje své klienty v jejich 

přechodu k zavedení postupů šetrných k životnímu prostředí

▪ pomoc spočívá v získávání veřejné podpory na energetické 

úspory a další projekty snižující emise
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ČSOB Advisory

Poradenská společnost, která nabízí:

▪ strategické, 

▪ ekonomické, 

▪ organizační poradenství a

▪ odbornou pomoc v oblasti udržitelnosti s využitím 

potenciálu celé skupiny ČSOB

Kontakt:

▪ flidr@csobadvisory.cz

5

mailto:flidr@csobadvisory.cz


ČSOB Advisory

S čím vám můžeme pomoci konkrétně v oblasti udržitelných 

investic ESG: 
(ESG: „Environmental, Social, and Governance“ odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti)

▪ poradenství pro implementaci ESG / získání ratingu

▪ poradenství pro získání „zeleného“ financování

▪ poradenství při sestavování plánů přechodu k nízkoemisní 

ekonomice

▪ poradenství ve vztahu k budoucím ESG reportingovým 

povinnostem společností

▪ provazba na poradenství ohledně EU dotací pro projekty 

podporující klimatickou změnu

▪ sběr dat a analýza uhlíkové stopy jednotlivých společností, 

tzv. „carbon footprint“
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ČSOB EU Centrum

Dotační poradenství spočívá:

▪ v zajištění podání žádosti o dotace z vyhlášených

podpůrných programů pro podnikatele 

▪ ČSOB EU Centrum je největším zprostředkovatelem 

veřejné podpory podnikání v České republice

▪ 15 let zkušeností s dotacemi z EU

▪ 800 realizovaných investičních projektů za 80 mld. korun

▪ úspěšnost ve schvalovacím procesu 96 %, resp. 99 % 

v oblasti udržitelnosti

▪ dekarbonizace české ekonomiky bude v nadcházejícím 

období podpořena ze zdrojů Evropské unie částkou 

až 300 miliard korun
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ČSOB EU Centrum

S čím vám pomůžeme:

▪ přímo na farmě provedeme expertní analýzu stávající 

situace a vypracujeme dotační audit

▪ zpracujeme žádost o dotaci z fondů EU

▪ poradíme vám v průběhu realizace projektu i během 

čerpání dotace

▪ provizi za vyřízení dotace platíte až při jejím úspěšném 

získání

▪ nemůžete nic ztratit, jen získat

▪ po registraci budete pravidelně informováni o aktuálních 

vyhlášených podpůrných programech

Kontakt:

▪ EUcentrum@csob.cz
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Obraťte se na nás

▪ ČSOB je stabilním finančním partnerem, na kterého se můžete 

spolehnout 

▪ pro získání dalších informací můžete využít také níže uvedené

kontakty

▪ KONTAKT:

Petr Kopeček

manažer sektoru zemědělství 

mobil: +420 725 285 523

e-mail: pkopecek@csob.cz

▪ těšíme se na naši další úspěšnou spolupráci
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Štěstí přeje připraveným

▪ děkuji za pozornost
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Kontakt ČSOB:

Petr Kopeček

manažer sektoru zemědělství 

mobil: +420 725 285 523

e-mail: pkopecek@csob.cz


