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Výsledky ČEB 1996-2014

Objem podpořeného exportu

375,3 miliard Kč

Počet uzavřených obchodů
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ČEB v roce 2014 – 2015

 ČEB rozšířila produktové portfolio o klubové a syndikované
úvěry – sdílení rizika s komerčními bankami.

 Pro segment MSP byly nově zavedeny rámce na záruky.

 Byly podepsány dohody o spolupráci s ČMZRB za účelem
přiblížení produktů ČEB pro střední podniky.

 Nejvyšší počet obsloužených klientů se generoval ze segmentu
MSP

 Opět nastartován růstový trend jak v počtu, tak v objemu nově
schválených obchodů.

 Nové obchody vedou ke zkvalitňování portfolia, nemáme žádné
nové problematické úvěry.

 ČEB emitovala čtvrt miliardy EUR za nejlepší cenu, které kdy na
mezinárodních kapitálových trzích dosáhla.
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ČEB ve světě



Postavení Běloruska v portfoliu ČEB

 Oblast bývalého Sovětského svazu včetně Běloruska patří k
prioritám v exportní strategii České republiky a zároveň je i
jedním z klíčových teritorií pro Českou exportní banku.

 V Bělorusku má ČEB v tuto chvíli pouze jeden aktivní obchod v
oblasti energetiky.

 Potenciál nového financování vnímáme zejména v oblastech
rozvoje dopravní infrastruktury, tradiční i vodní energetiky a
výstavbě zemědělských farem.

 Nové financování v úzké spolupráci s místními bankami.
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Bělorusko – rizika / omezení

 ČEB se financuje na světových kapitálových trzích (sankce 
OFAC / EU).

 ČEB nemůže financovat sankcionované subjekty.

 Vzhledem ke zvýšenému politickému i komerčnímu riziku nutné 
pojištění rizik ze strany EGAP u každé transakce.

 Základní možnosti:

• Přímý odběratelský úvěr s pojištěním EGAP;

• Nepřímý odběratelský úvěr s pojištěním EGAP;

• Záruční obchody na riziko českého exportéra.
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Nepřímý exportní odběratelský úvěr 
(příjemcem úvěru je banka zahraničního dovozce)

1. Smlouva o vývozu, jejímž předmětem
je dodávka zboží a/nebo služeb

2. Mezibankovní úvěrová smlouva

3. Smlouva o pojištění exportních
úvěrových rizik

4. Úvěrová smlouva

5. Dodávka zboží a/nebo služeb

6. Poskytnutí odběratelského úvěru
prostřednictvím banky dovozce

7. Poskytnutí úvěru z prostředků
získaných od České exportní banky

8. Čerpání odběratelského úvěru přímo
ve prospěch exportéra

9. Splácení úvěru dovozcem jeho bance

10. Splácení úvěru bankou dovozce
České exportní bance
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Přímý exportní odběratelský úvěr 
(příjemcem úvěru je zahraniční dovozce)

1. Smlouva o vývozu, jejímž
předmětem je dodávka zboží
a/nebo služeb

2. Úvěrová smlouva

3. Smlouva o pojištění exportních
úvěrových rizik

4. Dodávka zboží a/nebo služeb

5. Čerpání odběratelského úvěru
přímo ve prospěch exportéra

6. Splácení úvěru
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 Přímý vývozní odběratelský úvěr příjemcem úvěru je zahraniční dovozce, umožňuje realizaci objemnějších

dodávek českého vývozce

 Nepřímý vývozní odběratelský 

úvěr

příjemcem úvěru je banka zahraničního dovozce, umožňuje realizaci

objemnějších dodávek českého exportéra

 Přímý vývozní dodavatelský 

úvěr

umožňuje českému exportérovi profinancovat pohledávky vůči zahraničnímu

kupujícímu (dovozce)

 Předexportní úvěr umožňuje českému výrobci, resp. vývozci financovat náklady spojené s

realizací dodávek pro zahraničního kupujícího (dovozce)

 Odkup vývozních pohledávek s 

pojištěním bez postihu

umožňuje českému vývozci již v současnosti realizovat pohledávku z vývozu,

která je pojištěna proti vývozním úvěrovým rizikům

 Bankovní záruky např. záruky za nabídku, za vracení akontace, za dobré provedení, za

uvolnění zádržného

 Refinanční vývozní dodavatelský 

úvěr

umožňuje poskytnout bance exportéra prostředky, které budou využity k

poskytnutí úvěru exportérovi za zvýhodněných podmínek

 Úvěr na investice v zahraničí umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé úvěrové zdroje pro

realizaci investice v zahraničí

Finanční produkty ČEB



Děkuji za pozornost

Ing. Jaroslav Výborný
člen představenstva a náměstek generálního ředitele

Úsek řízení rizik
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