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Cílových zemí podpořeného 
financování 

Obchodních případů 

Podpořeného exportu (mld. Kč) 

Celková aktiva (mld. Kč) 

Rating S & Р 
 

Stabilní výhled 

Rating Moody’s 
 
Stabilní výhled 

Vlastněna státem 

Založení České exportní banky 

ČEB v kostce 

*Data k 31. 12. 2016. 
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Transakce do zemí s vyšší 
mírou teritoriálního a 
komerčního rizika 

Všechny typy výrobků, 
zejména však podpora 
odvětví, která nejsou pro 
některé komerční banky 
atraktivní 

Poskytuje financování v 
souladu s pravidly WTO, 
OECD a EU 

Poslání ČEB 
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U exportního financování na 2 a více roků platí podmínky: 

 Kupující musí zaplatit předem ≥ 15% hodnoty zakázky 

 Maximální splatnost až 10 let pro relativně chudé země, až 8,5 roku 

pro relativně bohaté země (+ výjimky pro letadla, lodě, jaderné 
elektrárny a alternativní energetické zdroje) 

 Oficiální podpora pro místní náklady ≤ 30% hodnoty zakázky 

 Jistina úvěru splácena a úroky placeny v rovnoměrných a 
pravidelných splátkách v intervalech ne delších než 6 měsíců 

 Minimální fixní úroková sazba na úrovni CIRR (Commercial 

Interest Reference Rate) 

 Posouzení environmentálních a/nebo společenských 
dopadů vývozu v zemi dovozce 

Pravidla OECD pro státem podpořené vývozní financování (Konsensus OECD) 



5 | www.ceb.cz 

Produkty ČEB 

bankovní záruky: 
 
 
• za akontaci 
• za výrobu 
• za zádržné 

 

financování  
dodavatele: 

 
• na výrobu 
• dodavatelský 
• odkup pohledávky  

s regresem 
• investiční 

financování  
odběratele: 
 
• odběratelský 
• odkup pohledávky 

bez regresu 
• odkup pohledávky  

z dok. akreditivu 

dokumentární  
služby: 
 
• avízo LC 
• kontrola LC 
• potvrzení LC 

 

Základní podmínka:  
50 % CZ podíl 
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Úvěrové portfolio podle země vývozu 

Česká banka pro český export 

6,90 % 
další země 

10,24 % 
Ázerbájdžán 

22,08 % 
Turecko 

23,09 % 
Slovensko 

33,17 % 
Rusko 

71 mld. Kč 

*Data k 31. 12. 2016 (dle stavu jistiny) 

4,52 % 
Gruzie 
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Úvěrové portfolio podle odvětví financování 

Česká banka pro český export 

 

51% 

9% 

7% 

6% 

27% 

Výroba 
elektřiny 

Ostatní odvětví 

Veřejná správa 

Výroba a tváření kovů 

Přenos elektřiny 

*Data k 31. 12. 2016 (dle stavu jistiny) 
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Česká banka pro český export 

 

74% 

26% 

Ostatní 

MSP 

80 
nových 
smluv 

Podpora MSP v roce 2016 

 

2017: rok podpory 
malých a středních 

agroexportérů a 
potravinářů 
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Úspěšné OP poslední doby 

                        Irák                                                        Kuba  
  

             Slovensko                                                                                    Mauricius 
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Dohody o spolupráci v roce 2017  
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S námi začíná export 

Nejrůznější teritoria 

Podniky všech velikostí 

Kompletní produktová řada 

Expertíza a flexibilita 

Exportujte s ČEB! 
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Ing. Karel Bureš 
předseda představenstva a generální ředitel 

 
 111 21 Praha 1, P.O. Box 870 

Vodičkova 34 
 

www.ceb.cz 
ceb@ceb.cz 

 
 

Sledujte nás 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/-esk-exportn-banka-czech-export-bank-
http://www.twitter.com/ceb_export

