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1. �íselné údaje 
 
1.1. Základní údaje o emitentovi 
 

��������	
������������	
������������	
������������	
����				

  
� 	

� � � � � � � � 	

� �� �� 	�� ������	

� �� ��	�� � � ����	� ���� 	�!� !	

" ���� �	� ����	

#� �����	

$ ��% �	&  	' � ��( �� � �	� ) 	( !� !	� � &  	$ * � 	& & & 	+ & 	

  
, � - �� 	

. ��/ ���	0 �1 ��� � � 	�2 !	

3 4 ��/ �	

� ����� ���	� ���� �	

#5� ���	

� �4 ��� � �6 / �� !/ � 	

7 ���8� �	

9 � �������	� � � � �	

+ + + 	� ) � 	+ ) & 	

  
: ��4 � 	� � ���4 	$ 	

� � !� !+ � � ; 	

7 < � 	��8� �� �( ��	� � � ���� � ��	
�8� �� �( ��	� � � ���� � �	

$ � �� �����	� � ��� �	



�eská exportní banka, a.s.                                                          Informace o �innosti k 30. �ervnu 2005 

3 

1.2. Bilance aktiv a pasív 
 

Rozvaha 
   

(v mil.CZK) 

Stav k 30.6.2005  Stav k 31.12.2004 
Aktiva    

Hotovost a pohledávky za centrální bankou 1 255  482 
Pokladni�ní poukázky 50   - 
Úv�ry a ostatní pohledávky za bankami 15 831  18 011 
Úv�ry a ostatní pohledávky za klienty 8 035  7 343 
Deriváty 1 013  931 
Investi�ní cenné papíry 271  450 
Nehmotná aktiva, netto 26  30 
Hmotný investi�ní majetek, netto 6  6 
Ostatní aktiva 170  21 

z toho: pohledávky za upsaný kapitál 100   - 
Splatná da� z p�íjmu 34  8 
Odložená da� z p�íjmu 19  26 

Aktiva celkem 26 710  27 308 
    
Závazky    

Depozita p�ijatá od bank 5 029  6 782 
Závazky ke klient�m 727  857 
Deriváty 104  53 
Emitované dluhové cenné papíry 18 320  17 023 
Ostatní závazky 38  189 
Splatná da� z p�íjmu 1   - 

Závazky celkem 24 219  24 904 
    
Kapitál    

Základní kapitál 1 850  1 750 
Povinný rezervní fond 350  330 
Nerozd�lený zisk 55  93 
Oce�ovací rozdíly 9  4 
Fond všeobecných rizik 227  227 

Celkový vlastní kapitál 2 491  2 404 
    
Závazky a kapitál celkem 26 710  27 308 
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1.3. Výkaz zisk� a ztrát 
 
  
 

Výkaz zisku a ztráty 
   

(v mil.CZK) 

30. �erven 2005  30. �erven 2004 
    

Výnosy z úrok� a podobné výnosy 620  662 
Nákladové úroky a podobné náklady -597  -594 

�istý úrokový výnos 23  68 
   0 

Výnosy z poplatk� a provizí 13  17 
Náklady na poplatky a provize -27  -33 

�istý p�íjem z poplatk� a provizí -14  -16 
 0  0 

�istý zisk z obchodování 45  57 
�istá ztráta z investi�ních cenných papír�  -  -7 
Jiné provozní výnosy 1  1 
Státní podpora 48  - 
Zisky (ztráty) ze znehodnocení úv�r�  -32  -22 
Provozní náklady -82  -86 

Provozní zisk p�ed zdan�ním -11  -5 
 0  0 

Da� z p�íjmu -7  1 
�istý zisk ( ztráta) -18  -4 
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1.4. Výkaz pen�žních tok� 
 

Výkaz pen�žních tok� 
   

(v mil.CZK) 

30.�erven 2005  30.�erven 2004 
Pen�žní toky z provozní �innosti    

P�ijaté úroky 383  309 
Zaplacené úroky -102  -61 
�isté p�íjmy z poplatk� a provizí -173  85 
Pen�žní úhrady zam�stnanc�m a dodavatel�m -74  -71 
Da� z p�íjmu, DPH, da� z úroku - odvedená -26  -37 
P�íjmy z obchodování a ostatní p�íjmy -344  -25 
P�íjmy z d�íve odepsaných pohledávek   -  2 

Pen�žní toky z provoz. zisku p�ed úpravou provoz. aktiv a pasív -336  202 
    

�isté zvýšení (snížení) úv�r� bankám a vklad� u bank -1 915  1 709 
�isté zvýšení (snížení) úv�r� klient�m 219  501 
�isté zvýšení (snížení) ostatních aktiv 127  -27 
�isté zvýšení (snížení) vklad� od bank a úv�r� od bank 2 329  -1 342 
�isté zvýšení (snížení) vklad� od klient� -106  31 
�isté zvýšení (snížení) ostatních pasív -84   - 

Zm�ny  provozních aktiva a pasív 570  872 
          
Pen�žní toky z investi�ní �innosti    

�isté investice do cenných papír� (brutto) -142  -229 
Investice do hmotného a nehmotného majetku 5  3 

�isté pen�žní prost�edky z investi�ní �innosti -137  -226 
    
Pen�žní toky z finan�ních �inností    

P�íjmy z emise kmenových akcií  -  100 
Vratky státní podpory -194  -19 
Úroky placené z emitovaných dluhopis� -484  -534 

�isté pen�žní prost�edky získané (použité) p�i financování -678  -453 
    

Dopad sm�nných kurz� na pen�žní prost�edky  3  1 
    

�isté zvýšení hotovosti a pen�žních ekvivalent� -578  396 
    

Hotovost a pen�žní ekvivalenty na za�átku období 2 393  2 331 
Hotovost a pen�žní ekvivalenty na konci období 1 815  2 727 
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1.5 Vlastní  kapitál 
 
 

Vlastní kapitál            

(v mil.CZK) 

Základní 
kapitál 

Nerozd�lený 
hospodá�ský 

výsledek 

Povinný 
rezervní 

fond 
Oce�ovací 

rozdíly 

Fond 
všeobecných 

rizik Celkem 
            
            

Stav k 31. prosinci 2003 1 650    16    330      -  276    2 272   

Zvýšení základního kapitálu 100            100   

�istý zisk (ztráta) k pololetí   -4          -4   
Metodická zm�na – p�esun do 
cenných papír� k prodeji, ocen�ní 
reálnou hodnotou       -2      -2   

P�íd�l do fondu všeobecných rizik   -64        64     

Stav k 30. �ervnu 2004 1 750    -52    330    -2    340    2 366   

            

            

            

Stav k 31. prosinci 2004 1 750    93    330    4    227    2 404   

Zvýšení základního kapitálu 100            100   

�istý zisk (ztráta) k pololetí   -18          -18   

P�íd�l do fondu všeobecných rizik   -20    20         

Zm�na oce�ovacích rozdíl�       5      5   

Stav k 30.�ervnu 2005 1 850    55    350    9    227    2 491   

            

            

 
 
 
 
Pozn. 
 
Veškeré p�edložené �íselné údaje  v této zpráv� jsou z d�vod� srovnatelnosti údaj� 
zpracovány v souladu s metodikou IAS/IFRS. Údaje k 30.6.2004 a 30.6.2005 nejsou 
auditovány externím auditorem. 
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Popis podnikatelské �innosti a hospodá�ské výsledky 

 
 
2.1. Souhrnné výsledky                   
 

V souladu se zákonem �. 58/1995 Sb., o pojiš�ování a financování vývozu se státní 
podporou a o dopln�ní zákona �. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním ú�adu, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, ve zn�ní zákona �. 60/1998 Sb., zákona �. 188/1999 Sb. a zákona 
�. 282/2002 Sb. („zákon �. 58/1995 Sb.“) je �eská exportní banka, a.s. (dále též „�EB“) 
pov��ena provozováním financování vývozu se státní podporou. Vývoj základních ukazatel� 
charakterizujících �innost �EB za I. pololetí 2005 ukazuje následující tabulka. 
 
Hlavní ukazatele �innosti �EB: 
 

Ukazatel 
(v mil. K�) 

Skut. 
06. 2004       

Skut. 
12. 2004       

  Skut. 
06. 2005 

Index v % 
3/1 

 1 2 3 4 

Základní kapitál 1 750 1 750 1 850 105,7 

Bilan�ní suma 29 848 27 308 26 710 89,5 

Stav úv�r�  23 682 22 222 22 022 93,0 

Objem uzav�ených smluv 5 113 17 281 6 418 125,5 

Všeobecné provozní náklady 86,0 173,9 82,0 95,3 

Zisk po zdan�ní - 4,0 17,7 -18,1 453,5 

Po�et zam�stnanc� 124 119 125 100,8 

       

          Valná hromada �EB rozhodla v roce 2004 o zvýšení základního kapitálu o 100 mil. K� 
na celkovou výši 1 850 mil. K�, �ímž se zvýší podíl vlastnictví státu na spole�nosti na 73 %. 
O�ekává se, že v nejbližší dob� bude �ástka odpovídající zvýšení  kapitálu státem splacena, 
nebo� dohoda akcioná��, na základ� které došlo k upsání akcií, byla podepsána dne 27. �ervna 
2005.  
 

Bilan�ní suma a stav úv�r� jako hlavní položka na stran� aktiv postupn� rostly až do 
kv�tna 2005. Rozhodující událostí znamenající faktický pokles stavu pohledávek z úv�r� 
b�hem �ervna 2005, a tím i celkové bilan�ní sumy �EB, byla p�ed�asná jednorázová splátka 
významného vývozního úv�ru.   

 
Objem podepsaných smluv se meziro�n� zvýšil o více než  25 %, což je výsledkem 

zvýšeného úsilí �EB ve snaze podpo�it vývozní projekty spl�ující kriteria zákona �. 58/1995 
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Sb. i celkového oživení vývozu odrážejícího se ve zvýšené poptávce vývozu po financování 
vývozu se státní podporou.  

 
  Mírný nár�st ztráty oproti srovnatelnému období lo�ského roku je zp�soben zejména 

poklesem úrokových sazeb na mezibankovním trhu a tvorbou opravných položek k n�kterým 
úv�r�m z d�vod� obez�etnosti. 
 
 
2.2. Zhodnocení obchodní �innosti 
 

V pr�b�hu I. pololetí 2005 byly podepsány smlouvy o poskytnutí úv�ru nebo 
o vystavení záru�ních smluv  v celkové hodnot� 6 418 mil. K�. Rozbory rozpracovanosti 
jednotlivých obchodních p�ípad� z pohledu pravd�podobnosti podpisu smluvních dokument� 
ješt� v pr�b�hu roku 2005 ukazují, že  objem podepsaných smluv za celý rok 2005 se bude  
pohybovat nad hranicí 17 mld. K�. 

 
Rozbor ukazatele objemu podepsaných smluv dle jednotlivých poskytovaných 

produkt� ukazuje následující tabulka a graf. Z níže uvedeného vyplývá, že klienti projevují 
nejv�tší zájem o financování vývozních (dodavatelských i odb�ratelských) úv�r�. 
 
 

Ukazatel – objem podepsaných smluv 
(mil. K�) 

Skute�nost 
30. 6. 2004 

Skute�nost 
30. 6. 2005 

Meziro�ní 
index v % 

 1 2 2/1 

Financování vývozu - celkem 5 113 6 418 125,5 

z toho vývozní úv�ry 3 452 5 491 159,1 

 financování investic v zahrani�í 0 84 ----- 

 úv�ry na prospekci trhu 0 1 ----- 

 úv�ry na výrobu pro vývoz 1 411 804 57,0 

 záruky  250 38 15,2 
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Využitá jednotlivých forem financování vývozu podle 
objemu podpsaných smluv za období 01 - 06 / 2005 

(celkem 6 418 mil. K�)

financování 
vývozních úv�r�

85,57%

záruky
0,58%

financování úv�r� 
na investice

1,31%

p�edexportní 
financování

12,53%
prospekce trhu

0,01%

 
 
V teritoriální struktu�e podepsaných smluv mají rozhodující význam smlouvy na 

financování vývozu do zemí SNS. �EB zaznamenává trvale rostoucí zájem �eských vývozc� 
o toto teritorium a tento zájem se v 1. pololetí 2005 odrazil i ve struktu�e objemu podepsaných 
smluv. Druhou nejvýznamn�jší skupinou zemí z teritoriálního hlediska podpory vývozu  jsou 
zem� EU, u kterých se však jedná o v�tší po�et obchodních p�ípad� menšího objemu, u nichž 
doba splatnosti zpravidla nep�ekra�uje 2 roky. 

 
 
 

Teritoriální struktura celkového objemu podepsaných smluv 
podle typu ekonomiky  v cílové zemi vývozu k 30. 6. 2005 

celkem 6 418 mil. K�

p�echodové 
ekonomiky

3,49%

rozvojové zem�
1,42%

zem� SNS
71,95%

vysp�lé 
ekonomiky mimo 

EU
0,02%

zem� EU
15,08%

státní ekonomiky
8,04%

 
 

Z pohledu komoditní struktury podepsaných smluv nejv�tší objem p�edstavují 
smlouvy na financování vývozu zboží v rámci komoditní skupiny SITC 7 (stroje a p�epravní 
prost�edky). Ostatní druhy zboží se na komoditní struktu�e podepsaných smluv podílejí jen 
okrajov�. 
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Komoditní struktura celkového objemu podepsaných smluv 
podle nomenklatury SITC k 30. 6. 2005  

celkem 6 418 mil. K�

silni�ní vozidla - 
78

1,01%

stroje pro 
manipulaci - 74

4,92%

lod� a letadla - 
79

14,86%

polotovary - 69
2,03%

potraviny - 0
0,17%

kovoobráb�cí 
stroje - 73

0,64%
stroje pro ostatní 
odv�tví pr�myslu - 

72
74,86%

energetika a 
energ. 

strojírenství - 71
1,51%

 
 
 
 
2.3  Zajišt�ní zdroj� 

 
Pro své financování využívala �EB zdroje získané v p�edcházejícím období. 

Jednotlivá �erpání smluvn� zaru�ených zdroj� a navazující operace na mezibankovním 
pen�žním trhu byly organizovány tak, aby �EB m�la dostatek prost�edk� ve vhodné struktu�e 
ke kontinuálnímu pln�ní svých závazk� a zabezpe�ení nabídky svých služeb �eským 
vývozc�m. Vzhledem k vývoji úv�rových operací nebylo nutné získat v I. pololetí roku 2005 
nový zdroj financování, nebo� stávající základna pln� pot�eby �EB pokrývá. 

 
 
2.4  Celkový stav a struktura úv�r�                        

 
     Celkový stav jistiny poskytnutých úv�r� k 30. 6. 2005 �inil v korunovém vyjád�ení 22 022 
mil. K� a snížil  se oproti konci roku 2004 o 200 mil. K�, tj.  o 0,9 %. P�í�inou  tohoto snížení 
stavu  úv�r� je zejména neplánovaná jednorázová splátka z�statku významného vývozního 
úv�ru na financování dostavby elektrárny ve Slovenské republice ve výši 65 mil. USD.  
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Stav poskytnutých úv�r� 1996 - 2005

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0

5

10

15

20

25

v mil. USD v mld. CZK 

v USD

v CZK

 
 
 
 
Celková charakteristika úv�rového portfolia v �íslech: 
 
 
Struktura úv�r� z hlediska dotace 30. 6. 2004 30. 6. 2005 
 v mil. K� podíl v% v mil. K� podíl v % 
Stav úv�r� celkem 23 682 100,0 22 022 100,0 
z toho financování: s dotací  23 179 97,9 21 551 97,9 
 bez dotace  503 2,1 471 2,1 
 

30. 6. 2004 30. 6. 2005 
Struktura úv�r� podle smluvní m�ny 

mil.K� podíl % mil.K� podíl % 
Stav úv�r� poskytnutých – celkem 23 682 100,0 22 022 100,0 
z toho  USD 18 891 79,9 16 299 74,0 
 EUR 4 467 18,7  5 696 25,9 
 GBP 0 0,0 3 0,0 
 CZK 324 1,4 23 0,1 
 

30. 6. 2004 30. 6. 2005 
Stav úv�r� celkem v mil. K� dle typu dlužníka v mil. 

K� 
podíl  
v % 

v mil. 
K� 

podíl  
v % 

Úv�ry bankám celkem 16 035 67,7 13 942 63,3 
z toho na financování refinan�ní tuzemským bankám 5 735 24,2 3 296 15,0 
  p�ímé zahrani�ním bankám 10 300 43,5 10 646 48,3 
Úv�ry klient�m (nebankovním subjekt�m) celkem 7 647 32,3 8 080 36,7 
z toho na financování  dodavatelských vývozních úv�r� 1 290 5,4 962 4,4 
  odb�ratelských vývozních úv�r� 5 764 24,4 5 968 27,1 
  výroby pro vývoz 593 2,5 1 150 5,2 
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30. 6. 2004 30. 6. 2005 
Struktura úv�r� podle délky splatnosti 

mil.K� podíl % mil.K� podíl % 
Stav úv�r� poskytnutých celkem 23 682 100 ,0 22 022 100 ,0 
z toho splatnost do 1 roku – krátkodobé 589 2,5 148 0,7 
 p�es 1 rok do 5 let – st�edn�dobé 1 101 4,6 2 058 9,3 
 p�es 5 let – dlouhodobé 21 992 92,9 19 815 90,0 
 

bankovní subjekt nebankovní 
subjekt 

Stav úv�r� – struktura úv�r� podle délky 
splatnosti a podle typu dlužníka 
k 30. 6. 2005 mil.K� podíl % mil.K� podíl % 
Stav úv�r� poskytnutých – celkem 13 942 100,0 8 080 100,0 

do 1 roku – krátkodobé 0 0,0 148 1,8 
p�es 1 rok do 5 let – st�edn�dobé 375 2,7 1 684 20,8 

z toho splatnost  

p�es 5 let – dlouhodobé 13 567 97,3 6 248 77,4 
 
 
Komentá� k meziro�nímu vývoji jednotlivých parametr� úv�rového portfolia: 
 
• podíl úv�r� v oblasti financování vývozu s dotací  a v oblasti financování vývozu bez 

dotace  z�stává zachován;  
 
• pokra�uje i nadále pokles podílu úv�r�, u kterých je smluvní m�nou USD (v meziro�ním 

srovnání o tém�� 6 %) ve prosp�ch úv�r� se smluvní m�nou EUR. Pozice ostatních 
smluvních m�n (CZK a GBP) je zanedbatelná; 

 
• ve struktu�e úv�r� poskytnutých bankám a klient�m došlo v meziro�ním srovnání ke 

snížení podílu bankovních úv�r� o 4,4 % na 63,3 %. U úv�r� poskytnutých bankám 
výrazn� zvýšily sv�j podíl úv�ry poskytnuté bankám odb�ratel� a jejich podíl ve výši  
48,3 % dává p�edpoklad, že na konci roku 2005 budou úv�ry poskytnuté bankám 
odb�ratel� tvo�it plnou polovinu všech úv�r�. Jedná se o pozitivní trend posledních let 
potvrzující schopnost �EB nabídnout vývozc�m úv�rový produkt pro n� velmi výhodný 
(dlužníkem je banka dovozce), který se uplat�uje p�edevším p�i financování vývozu do 
zemí SNS, tedy teritoria, o které mají �eští vývozci v poslední dob� rostoucí zájem; 

 
• v d�sledku zvýšeného dokon�eného �erpání úv�r� se splatností p�esahující 5 let 

u významných obchodních p�ípad� na konci roku 2004 posílily sv�j podíl na celkovém 
stavu úv�r� úv�ry se  splatností 1 – 5 let. Tento vývoj je podporován rostoucím podílem 
nov� podepisovaných smluvních dokument� na financování p�evážn� klientských úv�r� 
s touto délkou splatnosti (vývozních i na financování výroby pro vývoz). 
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Vývoj struktury úv�rového portfolia 
podle typu ekonomiky v cílové zemi vývozu

30.6.2004

30.6.2005

 
 
 

Struktura úv�rového portfolia k 30. 6. 2005 podle zem� 
dlužníka 

(celkem 22 022 mil. K�)

�eská republika
24,6%

Turecko
22,4%

Tádžikistán
0,2%

Bulharsko
3,1%Kanada

0,3%

Ukrajina
0,2%

Írán
6,6%

Moldávie
0,3%

Ruská federace
14,9%

B�lorusko
3,9%

�LR
23,5%

 
 
 
 
 
2.5  Hospodá�ská �innost  
 

�EB k 30. �ervnu 2005 hospoda�ila se zdroji v celkové výši 26 710 mil. K�. Objem 
bilan�ní sumy se oproti stavu vykazovanému k ultimu minulého roku snížil v d�sledku 
splátek významných úv�rových p�ípad� (p�i sou�asném respektování vývoje sm�nných relací 
USD a EUR v��i CZK) o cca 600 mil. K�.  
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Ke krytí svých aktivních operací využívá �EB nadále   cizí zdroje, které tvo�í 87,4 % 
celkové bilan�ní sumy a v nich jako základní zdroj emise dluhopis�. Dalším významným, a 
p�itom variabilním, zdrojem jsou výp�j�ky od bank. Primární zdroje od nebankovních klient� 
tvo�í nepodstatnou �ást získávaných zdroj� a z�stávají i ve sledovaném období v zásad� 
nezm�n�né. V návaznosti na rozhodnutí akcioná�� o�ekává �EB splátku upsaného základního 
kapitálu v �ástce 100 mil. K�, takže úhrnný objem vlastních zdroj� �EB  (v�etn� vytvo�ených 
fond�) vzroste na 2 490 mil. K�. 
 

Struktura pasív k 30. 6. 2005 
(celkem 26 709 734 K�)

Vydané dluhopisy
68,7%

Vlastní kapitál
9,3%

Ostatní pasiva
0,5%

Ú�ty klient�
2,7%

Závazky v��i 
pen�žním ústav�m

18,8%

 
Na stran� užití zdroj� (aktivních operací) je rozhodující �ást tvo�ena poskytnutými 

úv�ry bankovním i nebankovním subjekt�m. Volné zdroje jsou p�echodn� investovány do 
mezibankovních obchod� a nákupu bezpe�ných cenných papír�.  Z tohoto hlediska bilance 
�EB vykazuje stabilní strukturu, jež se ve srovnání se srovnatelným obdobím minulého roku 
výrazn� nezm�nila. 

Struktura aktiv k 30. 6. 2005 
(celkem 26 709 734 K�)

Úv�ry poskytnuté 
klient�m

30,0%

Úv�ry poskytnuté 
pen�žním 
ústav�m

57,4%

Vklady u 
pen�žních ústav�

1,8%

Hmotný a 
nehmotný majetek

0,1%Obligace a jiné 
cenné papíry s 

pevným výnosem
1,2%

Ostatní aktiva
4,6% Pokladni�ní 

poukázky
0,2%

Ú�ty u emisních 
bank
4,7%
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Pokud jde o tvorbu zisku, �EB vykázala  k 30. 6. 2005 ztrátu ve výši 18,1 mil. K�. 
Tato situace je zp�sobena zejména nedosažením p�edpokládaných výnos� v d�sledku poklesu 
úrokových sazeb na mezibankovním trhu a  p�echodnou tvorbou opravných položek 
k vybraným pohledávkám dlužník�, jež má �EB ve svém úv�rovém portfoliu. Jako pozitivní 
se jeví dosavadní vývoj provozních náklad�, jejichž objem  vykazuje cca 5 % úsporu proti 
objemu náklad� vykazovanému ve srovnatelném období lo�ského roku.   
 

 
3. P�edpokládaný budoucí vývoj podnikatelské �innosti a 

hospodá�ských výsledk� v roce 2005 
 

 �EB p�edpokládá celkový objem podepsaných smluv v r. 2005 ve výši 17,5 mld. K�. 
Tento objem p�edstavuje nár�st oproti dosažené skute�nosti r. 2004 o 300 mil. K� (tj. 1,5 %). 
Z hlediska uplatn�ní jednotlivých forem finan�ní podpory vývozu se o�ekává i nadále 
rozhodující podíl financování vývozních úv�r� s tím, že  nar�stá  poptávka po komplexní 
nabídce financování p�i uplatn�ní i dalších forem financování vývozu. Celkový stav jistiny 
poskytnutých úv�r� bude ve II. pololetí r. 2005 postupn� nar�stat a dosáhne  objemu cca  23  
mld. K�.  

 
Z hlediska finan�ního hospoda�ení �EB o�ekává stabilní vývoj. �EB i nadále 

p�edpokládá v roce 2005 dodržování pravidel obez�etného podnikání bank v souladu 
s pravidly �NB, nezhoršování kvality úv�rového portfolia a minimální ziskovost s ohledem 
na specifický charakter její �innosti. 


