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1. Číselné údaje 
 
1.1. Základní údaje o emitentovi 
 

 
 

Typ informační povinnostiTyp informační povinnostiTyp informační povinnostiTyp informační povinnosti
Konsolidovaná Konsolidovaná Konsolidovaná Konsolidovaná 
zprávazprávazprávazpráva

Pololetní zpráva 0

Základní údajeZákladní údajeZákladní údajeZákladní údaje

Název emitentaNázev emitentaNázev emitentaNázev emitenta

Česká exportní banka, a.s.

IČIČIČIČ

63078333

Adresa sídlaAdresa sídlaAdresa sídlaAdresa sídla

Vodičkova 34 č.p. 701, Praha 1, 111 21

EmitentEmitentEmitentEmitent

Informační povinnostInformační povinnostInformační povinnostInformační povinnost

Kontaktní osobaKontaktní osobaKontaktní osobaKontaktní osoba

JménoJménoJménoJméno

Marcela Šrůtková, Ing.

FunkceFunkceFunkceFunkce

statistik senior

E-mailE-mailE-mailE-mail

srutkova@ceb.cz

TelefonTelefonTelefonTelefon

222 843 241

Další informace k Další informace k Další informace k Další informace k 
formulářůmformulářůmformulářůmformulářům

JednotkyJednotkyJednotkyJednotky

1 000 000

MěnaMěnaMěnaMěna

1

30.6.2007

Datum vzniku IPDatum vzniku IPDatum vzniku IPDatum vzniku IP

CZK

Ne
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1.2. Bilance aktiv a pasív 
 

 
 

Běžné obdobíBěžné obdobíBěžné obdobíBěžné období Minulé obdobíMinulé obdobíMinulé obdobíMinulé období

DatumDatumDatumDatum 30.6.2007 31.12.2006

Hotovost a pohledávky za centrální bankouHotovost a pohledávky za centrální bankouHotovost a pohledávky za centrální bankouHotovost a pohledávky za centrální bankou 9 371

Státní pokladniční poukázky, jiné poukázky a jiné Státní pokladniční poukázky, jiné poukázky a jiné Státní pokladniční poukázky, jiné poukázky a jiné Státní pokladniční poukázky, jiné poukázky a jiné 
státní cenné papírystátní cenné papírystátní cenné papírystátní cenné papíry

150 739

Pohledávky za bankamiPohledávky za bankamiPohledávky za bankamiPohledávky za bankami 13 411 12 385

Úvěry a půjčky klientůmÚvěry a půjčky klientůmÚvěry a půjčky klientůmÚvěry a půjčky klientům 14 891 9 466

Rezervy a opravné položky k úvěrům a Rezervy a opravné položky k úvěrům a Rezervy a opravné položky k úvěrům a Rezervy a opravné položky k úvěrům a 
pohledávkámpohledávkámpohledávkámpohledávkám

-485 -457

Cenné papíry k obchodováníCenné papíry k obchodováníCenné papíry k obchodováníCenné papíry k obchodování 0 0

Cenné papíry k prodejiCenné papíry k prodejiCenné papíry k prodejiCenné papíry k prodeji 762 692

Cenné papíry držené do splatnostiCenné papíry držené do splatnostiCenné papíry držené do splatnostiCenné papíry držené do splatnosti 2 888 364

Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivemÚčasti s rozhodujícím a podstatným vlivemÚčasti s rozhodujícím a podstatným vlivemÚčasti s rozhodujícím a podstatným vlivem 0 0

Kladné reálné hodnoty finančních derivátůKladné reálné hodnoty finančních derivátůKladné reálné hodnoty finančních derivátůKladné reálné hodnoty finančních derivátů 1 443 1 427

Odložená daňová pohledávkaOdložená daňová pohledávkaOdložená daňová pohledávkaOdložená daňová pohledávka 46 46

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetekDlouhodobý hmotný a nehmotný majetekDlouhodobý hmotný a nehmotný majetekDlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 25 27

Náklady a příjmy příštích obdobíNáklady a příjmy příštích obdobíNáklady a příjmy příštích obdobíNáklady a příjmy příštích období 23 99

Ostatní aktivaOstatní aktivaOstatní aktivaOstatní aktiva 857 516

Aktiva celkemAktiva celkemAktiva celkemAktiva celkem 34 02034 02034 02034 020 25 67525 67525 67525 675

AktivaAktivaAktivaAktiva
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Běžné obdobíBěžné obdobíBěžné obdobíBěžné období Minulé obdobíMinulé obdobíMinulé obdobíMinulé období

DatumDatumDatumDatum 30.6.2007 31.12.2006

Základní kapitálZákladní kapitálZákladní kapitálZákladní kapitál 1 850 1 850

Emisní ážio, rezervní a kapitálové fondyEmisní ážio, rezervní a kapitálové fondyEmisní ážio, rezervní a kapitálové fondyEmisní ážio, rezervní a kapitálové fondy 707 608

Oceňovací rozdílyOceňovací rozdílyOceňovací rozdílyOceňovací rozdíly 208 15

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z 
předchozích obdobípředchozích obdobípředchozích obdobípředchozích období

2 2

Zisk nebo ztráta za účetní obdobíZisk nebo ztráta za účetní obdobíZisk nebo ztráta za účetní obdobíZisk nebo ztráta za účetní období 65 99

Menšinové podílyMenšinové podílyMenšinové podílyMenšinové podíly 0 0

Ostatní vlastní kapitálOstatní vlastní kapitálOstatní vlastní kapitálOstatní vlastní kapitál 0 0

Vlastní kapitál celkemVlastní kapitál celkemVlastní kapitál celkemVlastní kapitál celkem 2 832 2 574

Závazky vůči bankámZávazky vůči bankámZávazky vůči bankámZávazky vůči bankám 6 381 4 487

Závazky vůči klientůmZávazky vůči klientůmZávazky vůči klientůmZávazky vůči klientům 2 647 1 933

Závazky z dluhových cenných papírůZávazky z dluhových cenných papírůZávazky z dluhových cenných papírůZávazky z dluhových cenných papírů 21 442 16 309

Výnosy a výdaje příštích obdobíVýnosy a výdaje příštích obdobíVýnosy a výdaje příštích obdobíVýnosy a výdaje příštích období 4 8

Záporné reálné hodnoty finančních derivátůZáporné reálné hodnoty finančních derivátůZáporné reálné hodnoty finančních derivátůZáporné reálné hodnoty finančních derivátů 16 5

Odložený daňový závazekOdložený daňový závazekOdložený daňový závazekOdložený daňový závazek 0 0

RezervyRezervyRezervyRezervy 5 0

Ostatní pasivaOstatní pasivaOstatní pasivaOstatní pasiva 693 359

Podřízené závazkyPodřízené závazkyPodřízené závazkyPodřízené závazky 0 0

Vlastní kapitál a závazky celkemVlastní kapitál a závazky celkemVlastní kapitál a závazky celkemVlastní kapitál a závazky celkem 34 02034 02034 02034 020 25 67525 67525 67525 675

PasivaPasivaPasivaPasiva
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1.3. Výkaz zisků a ztrát 

 

 
 

Běžné období Minulé období

Datum 30.6.2007 30.6.2006

Úrokové a obdobné výnosy 597 526

Úrokové a obdobné náklady 619 568

Čistý zisk/ztráta  z poplatk ů a provizí 11 8

Dividendové a obdobné výnosy 0 0

Čistý zisk/ztráta z finan čních operací 203 180

Jiné provozní výnosy 0 0

Správní náklady 90 83

Odpisy hmotného a nehmotného majetku 10 10

Jiné provozní náklady 6 1

Tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z 
úvěrů, investic a ostatní rizika

0 -5

-     z toho: k úv ěrům a pohledávkám 28 333

Zisk/ztráta z majetkových ú častí 0 0

Zisk/ztráta p řed zdaněním 86 57

Daň z příjmů 21 14

Zisk/ztráta po zdan ění (včetně menšinových 
podíl ů)

65 43

-     Přiřaditelný v ětšinovým podíl ům 0 0

-     Přiřaditelný menšinovým podíl ům 0 0

VýsledovkaVýsledovkaVýsledovkaVýsledovka
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1.4. Výkaz peněžních toků 

Výkaz pen ěžních tok ů

(v mil.CZK)

30. červen 2007 30. červen 2006

Peněžní toky z provozní činnosti

Úroky přijaté 552 440
Úroky placené -70 -76
Čisté příjmy z poplatků a provizí 32 159
Čisté příjmy z obchodování a ostatní čisté příjmy -31 -681
Příjmy z dříve odepsaných pohledávek 37 0
Platby zaměstnancům a dodavatelům -90 -79
Vratky a úhrady daně z příjmů a ostatních daní -10 -33

Peněžní toky z provozní činnosti p řed změnami v provozních 
aktivech a závazcích 420 -270

Změny v provozních aktivech a závazcích

Zvýšení (-)/snížení (+) pohledávek za bankami 762 2 310
Zvýšení (-)/snížení (+) pohledávek za klienty -4 749 -205
Zvýšení (-)/snížení (+) ostatních aktiv/závazků 109 222
Zvýšení (+)/snížení (-) závazků vůči bankám 1 729 -1 004
Zvýšení (+)/snížení (-) závazků vůči klientům 645 -437

Čisté pen ěžní toky z provozní činnosti -1 504 886
      
Peněžní toky z investi ční činnosti

Nákup (-)/prodej (+) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku -10 -10
Nákup cenných papírů -2 567 -1 552
Prodej cenných papírů 0 1 229
Příjem při splatnosti pokladničních poukázek 593 0

Čisté pen ěžní toky z investi ční činnosti -1 984 -333

Peněžní toky z financování

Emise dluhových cenných papírů 4 798 0
Úrok placený z emitovaných obligací -423 -442
Příjmy z emitovaných akcií 0 0
Vratka  neúčinně upsaného základního kapitálu -150 0
Vratka státní dotace 0 0
Čerpání státní dotace 151 119

Čisté pen ěžní toky z finan ční činnosti 4 376 -323

Vliv kurzových rozdíl ů na stav hotovosti a hotovostních 
ekvivalent ů -1 -1

Čisté zvýšení (+)/snížení (-) hotovosti a hotovostní ch 
ekvivalent ů 1 307 -41

Hotovost a hotovostní ekvivalenty na po čátku roku 3 308 2 021

Hotovost a hotovostní ekvivalenty na konci období 4 615 1 980
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1.5. Vlastní kapitál 
 

 
Poznámka 
 
Údaje k 30. 6. 2006 a 30. 6. 2007 nejsou auditovány externím auditorem. 
 

 

Vlastní kapitál

(v mil.CZK)

Základní 
kapitál

Nerozdělený 
hospodářský 

výsledek

Zákonný 
rezervní 

fond
Oceňovací 

rozdíly

Fond 
vývozních 

rizik Celkem

Stav k 1. lednu 2006 1 850 33 350 -1 227 2 459 

Zvýšení základního kapitálu 0 
Čistý zisk (ztráta) k pololetí 43 43 
Příděl do fondu všeobecných rizik -31 20 11 0 
Změna oceňovacích rozdílů 0 

Stav k 30. červnu 2006 1 850 45 370 -1 238 2 502 

Stav k 1. lednu 2007 1 850 101 370 15 238 2 574 

Zvýšení základního kapitálu 0 
Čistý zisk (ztráta) k pololetí 65 65 
Příděl do fondu všeobecných rizik -99 0 99 0 
Změna oceňovacích rozdílů 193 193 

Stav k 30. červnu 2007 1 850 67 370 208 337 2 832 
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2. Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky 
 
2.1. Souhrnné výsledky 
 

V souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní 
podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 188/1999 Sb., zákona 
č. 282/2002 Sb. a zákona č. 23/2006 Sb., („zákon č. 58/1995 Sb.“) je ČEB pověřena 
provozováním financování vývozu se státní podporou. Vývoj základních ukazatelů 
charakterizujících činnost ČEB za I. pololetí 2007 v porovnání s jejich vývojem v předchozím 
období ukazuje následující tabulka. 
 
Hlavní ukazatele činnosti ČEB: 
 

 
Bilanční suma ČEB k 30.6. 2007 dosáhla částky 34 020 mil. Kč. Meziročně se zvýšila 

o 10 352 mil. Kč, tj. cca o 43,7 %. Na jejím růstu se podílí zejména emise dluhopisů 
uskutečněná v květnu tohoto roku, kdy z důvodu pokrytí potřeby na aktivní straně bilance 
byla ve dvou tranších v rámci dlouhodobého EMTN programu provedena výpůjčka 
v úhrnném objemu 170 mil. EUR. Od společnosti Morgan Stanley byly získány prostředky ve 
výši 120 mil. EUR s kuponem v aktuální floatové sazbě se splatností v květnu 2016 a za 
stejných podmínek 50 mil. EUR se splatností v roce 2014. Tyto zdroje byly získány 
s předpokladem výrazného nárůstu na straně aktivních obchodních operací, kdy v jen průběhu 
pololetí 2007 došlo k nárůstu stavu úvěrů a pohledávek o 4 662 mil. Kč. 

Příznivý vývoj zaznamenává ukazatel zisku. Obrat ze ztráty vykazované na konci roku 
2005 do kladného hospodářského výsledku na konci roku 2006 s jeho další růstem 
v porovnání se stejným obdobím roku 2006 ukazuje na stabilizaci finančního hospodaření 
ČEB ve vazbě na novelu zákona č. 58/1995 Sb. účinnou od ledna 2006. 

 
 
2.2. Zhodnocení obchodní činnosti 
 

V průběhu I. pololetí 2007 byly podepsány smlouvy o poskytnutí úvěru nebo 
o vystavení záručních smluv v celkové hodnotě 9 822 mil. Kč. Dosavadní plnění plánovaného 
objemu podepsaných smluv pro rok 2007 je rovnoměrné a k 30. 6. 2007 dosáhlo 52 % 
plánovaného objemu. Rozbory rozpracovanosti jednotlivých obchodních případů z pohledu 

Ukazatel Skutečnost Skutečnost Skutečnost Index 

(v mil. Kč) 06/2006 12/2006 06/2007 2007/2006

1 2 3 3 / 1

Základní kapitál 1 850 1 850 1 850 100,0%

Bilanční suma 23 668 25 675 34 020 143,7%

Stav úvěrů 18 101 17 797 22 529 124,5%

Objem podepsaných smluv 3 917 19 933 9 822 250,8%

Všeobecné provozní náklady 93,4 184,7 100,7 107,8%

Zisk po zdanění 43,2 99,2 65,3 151,4%

Počet zaměstnanců 113,5 114 114 100,4%
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pravděpodobnosti podpisu smluvních dokumentů a skutečnost, že před podpisem smluvní 
dokumentace je řada objemově významných obchodních případů, ukazuje, že nenastanou-li 
nepředpokládané okolnosti, bude celkový objem podepsaných smluv na konci roku 2007 činit 
cca 19 - 20 mld. Kč. 
 

Rozbor ukazatele objemu podepsaných smluv dle jednotlivých poskytovaných 
produktů ukazuje následující tabulka. Z ní vyplývá, že klienti projevují i nadále největší zájem 
o financování vývozních (dodavatelských i odběratelských) úvěrů a meziročně posílil podíl 
smluv na financování výroby pro vývoz, úvěrových smluv na financování investic českých 
právnických osob v zahraničí  a smluv o vystavení záručních listin. 
 
Obchodní výsledky ČEB 
(objem podepsaných smluv v mil. Kč) Skutečnost 

30. 6. 2006 
Skutečnost 
30. 6. 2007 

Meziroční  
index 

Financování vývozu celkem 3 918 9 822 250,7 % 

Financování s dotací  celkem 3 073 7 760 252,5 % 

z toho: financování vývozních úvěrů 2 600 4 668 179,5 % 

 financování úvěrů na investice  0 1 606 ----- % 

 financování výroby pro vývoz 91 343 376,9 % 

 záruky 382 1 143 299,2 % 

Financování bez dotace celkem 845 2 062 244,0 % 

z toho: financování vývozních úvěrů 291 700 240,5 % 

 financování výroby pro vývoz 554 1 362 245,8 % 

 
Teritoriální struktura podpořeného financování vývozu podle objemu smluv 

podepsaných v 1. pololetí 2007 v sobě odráží skutečnost, jak se podařilo ČEB v uvedeném 
období naplňovat své poslání, kterým je finanční podpora vývozu do zemí, které jsou 
komerčním bankovním sektorem také v důsledku mimořádného nárůstu poptávky po 
financování vývozu do takových zemí málo pokryty a také do zemí, ve kterých jsou 
objektivně vyšší vývozní úvěrová rizika. Plných 95 % objemu podepsaných smluv 
v 1. pololetí roku 2007 je základem pro možnost financování vývozu do zemí SNS a zemí 
rozvojových.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teritoriální struktura celkového objemu podepsaných  smluv 

za 1. pololetí 2007  podle typu ekonomiky v cílové zemi vývozu 
(celkem 9 822 mil. Kč)

země SNS
74,3%

země EU
3,9%

rozvojové zem ě

20,8%

státní ekonomiky
0,5%

vysp ělé 
ekonomiky mimo 

EU
0,5%
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Dominující zbožovou skupinou v členění podle nomenklatury SITC z pohledu objemu 
podepsaných smluv na financování vývozu byly v 1. pololetí 2007 stroje a strojní zařízení pro 
různá odvětví průmyslu, kam spadá i inženýrská činnost. V této zbožové skupině jsou 
reprezentanty podepsané smlouvy na financování dopravní infrastruktury zajišťované 
českými dodavateli a smlouvy na financování technologických linek především na výrobu a 
opravy kolejových vozidel a obalového nebo plochého skla, pro polygrafický průmysl, 
technologie pro zemědělskou výrobu a těžební zařízení. Tradiční vývozní komoditní skupina 
– energetické strojírenství – se na objemu podepsaných smluv podílela v 1. pololetí 2007 
téměř  22 % a začíná opět posilovat svůj podíl především díky úspěchům českých vývozců 
v jižní Asii. Podíl ostatních zbožových skupin již nebyl tak výrazný a tyto komodity se na 
objemu podepsaných smluv podílely celkově necelými 5 %. Tento vývoj lze označit za 
pozitivní svědčící o schopnosti ČEB nabídnout vhodný způsob financování zboží, o které je 
(při těžkostech vývozců velkých investičních celků) aktuálně u zahraničních odběratelů 
zájem.  

 
2.3. Zajištění zdrojů 

 
Pro své financování využívala ČEB především zdroje získané v předcházejícím období. 

Jednotlivá čerpání zaručených zdrojů a operace na mezibankovním peněžním trhu byly 
organizovány tak, aby ČEB měla dostatek zdrojů ve vhodné struktuře ke 
kontinuálnímu plnění svých závazků a zabezpečení nabídky svých služeb českým vývozcům. 

Zároveň ČEB připravila ve II. čtvrtletí 2007 výpůjční tzv. EMTN Program (Euro 
Medium Term Note Programme) pro vydávání dluhopisů. V rámci schváleného Programu 
byly již v květnu t.r. vydány první dvě emise ve výši 120 mil. EUR a 50 mil. EUR. 

 
Komoditní struktura celkového objemu podepsaných sm luv 

v 1. pololetí 2007 (nomenklatura SITC)
(celkem 9 822 mil. Kč)

chemikálie - 5
0,5%

energetika a 
energ. 

strojírenství - 71
21,9%

elektrická 
zařízení, přístroje 
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výrobky t říděné 
hlavn ě podle 
materiálu - 6

3,7%

stroje pro ostatní 
odvětví pr ůmyslu - 

72
73,7%
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2.4. Celkový stav a struktura úvěrů 

 
Celkový stav jistiny poskytnutých úvěrů k 30. 6. 2007 činil v korunovém vyjádření 

22 529 mil. Kč Je oproti stavu k 30. 6. 2006 vyšší o 4 428 mil. Kč (nárůst o 24,5 %). 
 

Hlavní příčiny jsou tyto: 
 
� již od počátku roku je trvale každý měsíc celkové čerpání úvěrů vyšší než je celkové 

splácení úvěrů,  

� rozhodujícím obchodním případem je čerpání úvěrů na investici společnosti Energo Pro 
JSC do části energetické soustavy Gruzie (vodní elektrárny, distribuční společnosti 
a revitalizace technologií) v celkovém objemu 3 016 mil. Kč, 

� obecně dochází k zahájení čerpání úvěrů, u kterých byla smluvní dokumentace podepsána 
ve druhé polovině roku 2006  a na počátku roku 2007 s dalším čerpáním v nadcházejícím 
období, 

� vliv vývoje kurzu Kč vůči hlavním smluvním měnám (meziroční posílení EUR 0,8 % 
a oslabení USD o 0,9 %), dále podpořený změnou měnové struktury celkového stavu 
úvěrů ve prospěch EUR, které se s podílem 55 % stalo hlavní smluvní měnou úvěrového 
portfolia ČEB. 

 

Vývoj stavu úvěrů v mil. Kč od konce roku 1998 do poloviny roku 2007 dokumentuje 
následující graf: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stav poskytnutých úv ěrů 1998 - 2007
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mld. K č

v mil. Kč podíl v % v mil. Kč podíl v %

18 101 100,0% 22 529 100,0%

z toho 16 813 92,9% 20 491 91,0%

1 288 7,1% 2 038 9,0%

30. 6. 2006 30. 6. 2007Struktura stavu úvěrů 

z hlediska dotace

Stav poskytnutých úvěrů celkem

s dotací

bez dotace
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Komentář k meziročnímu vývoji jednotlivých parametrů úvěrového portfolia: 
 

• Poměr úvěrů v oblasti financování vývozu s dotací a v oblasti financování vývozu bez 
dotace doznal v meziročním srovnání mírného navýšení ve prospěch úvěrů financovaných 
bez dotace. Na tento vývoj měl nejvýznamnější podíl růst stavu nových úvěrů na 

v mil. Kč podíl v % v mil. Kč podíl v %

18 101 100,0% 22 529 100,0%

z toho 12 282 67,9% 9 628 42,7%

5 330 29,4% 12 409 55,1%

7 0,0% 8 0,0%

482 2,7% 484 2,1%

v mil. Kč podíl v % v mil. Kč podíl v %

18 101 100,0% 22 529 100,0%

195 1,1% 362 1,6%

1 664 9,2% 2 169 9,6%

16 242 89,7% 19 998 88,8%

v mil. Kč podíl v % v mil. Kč podíl v %

10 067 55,6% 7 667 34,0%

2 451 13,5% 1 828 8,1%

7 616 42,1% 5 839 25,9%

8 034 44,4% 14 862 66,0%

6 652 36,7% 12 950 57,5%

275 1,5% 382 1,7%

1 107 6,1% 1 530 6,8%

v mil. Kč podíl v % v mil. Kč podíl v %

7 667 100,0% 14 862 100,0%

0 0,0% 362 2,4%

193 2,5% 1 976 13,3%

7 474 97,5% 12 524 84,3%

30. 6. 2006 30. 6. 2007

30. 6. 2006 30. 6. 2007

Stav poskytnutých úvěrů celkem

USD

EUR

GBP

CZK

Stav poskytnutých úvěrů celkem

do 1 roku - krátkodobé

přes 1 rok do 5 let - střednědobé

k 30. 6. 2007

přes 5 let - dlouhodobé

z toho splatnost

přímých zahraničním bankám

30. 6. 2006 30. 6. 2007

Úvěry bankám celkem

z toho financování refinančních tuzem. bankám

Struktura stavu úvěrů 

klient (nebankovní 
subjekt)

podle typu dlužníka a typu úvěru

Úvěry klient ům celkem

banka
Struktura stavu úvěrů 

podle délky splatnosti a podle typu dlužníka

z toho splatnost odběratelských úvěrů

dodavatelských úvěrů

Struktura stavu úvěrů 

podle smluvní měny

Struktura stavu úvěrů 

podle délky původní splatnosti

úvěrů na výrobu pro vývoz

přes 5 let - dlouhodobé

Stav úvěrů celkem

z toho splatnost do 1 roku - krátkodobé

přes 1 rok do 5 let - střednědobé
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financování výroby pro vývoz a úvěrů na akontaci poskytovaných na nedotačním 
principu.  

• V průběhu 1. pololetí 2007 se potvrdil předpokládaný vývoj měnové struktury úvěrového 
portfolia, který předpokládá v průběhu roku 2007 výrazné oslabování podílu USD jako 
smluvní měny ve prospěch EUR. Důvodem jsou nižší úrokové sazby a stabilnější vývoj 
EUR a je výrazně rostoucí podíl úvěrů poskytovaných na financování vývozních úvěrů 
a úvěrů na investice do zemí SNS ve smluvní měně EUR.  

• V ročním srovnání se obrátil poměr podílu úvěrů, u kterých je dlužníkem bankovní 
subjekt ve prospěch úvěrů, u kterých je dlužníkem subjekt nebankovní. Podíl úvěrů 
poskytnutých klientům se přiblížil 66 % především díky posílení podílu odběratelských 
klientských úvěrů, úvěrů na financování investic a úvěrů na financování výroby pro 
vývoz. 

• Struktura úvěrového portfolia z pohledu původní splatnosti se změnila jen velmi málo. 
Ukazuje se, že členění úvěrů podle původní délky splatnosti je velmi stabilní a nemění se 
ani při poměrně výrazném meziročním nárůstu celkového stavu úvěrů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z pohledu vývoje teritoriální struktury úvěrového portfolia podle cílové země 
financovaného vývozu je úvěrovými produkty vývozního financování podporován 
k 30. 6. 2007 vývoz do celkem 29 zemí světa, tedy o země více než tomu bylo ve stejném 
období roku 2006. Pokud se na cílové země financovaného vývozu díváme z hlediska typu 
ekonomiky v cílové zemi, je na meziročním vývoji struktury stavu poskytnutých úvěrů 
markantní výrazný vzestup objemu úvěrů poskytnutých na financování vývozu do zemí SNS. 
Meziročně jejich podíl na celkovém stavu úvěrů stoupl z 28,9 % na 49,8 %, přičemž vývoz 
financovaný úvěry ČEB do Ruské federace meziročně stoupnul z 18,1 % na 25,0 %. 
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Pokud strukturu stavu úvěrů sledujeme podle země dlužníka, došlo v důsledku 
výrazného nárůstu podílu úvěrů na financování vývozu do zemí SNS a Ruské federace 
především i posunům ve struktuře stavu úvěrů podle země dlužníka. Podíl úvěrů, kde 
dlužníkem je subjekt z Ruské federace na celkovém stavu úvěrů meziročně stoupl ze 17,4 % 
na 23,9 % díky čerpání nových, prakticky výhradně odběratelských klientských úvěrů. Podíl 
úvěrů, kde dlužníkem je subjekt z České republiky (klientské dodavatelské úvěra a především 
úvěry na financování výroby pro vývoz) sice meziročně poklesl z 21,1 % na 16,6 %, ale i to 
stačilo na to, aby podíl těchto úvěrů zaujal druhou pozici. V předchozích letech dlouhodobá 
vedoucí pozice Turecka vlivem skutečnosti, že úvěry dlužníků z této země se nacházejí již 
výhradně ve fázi splácení oslabila z 22,4 % na současných 15,4 % podíl úvěrů dlužníků 
z Turecka zaujal až třetí pozici. 

 
2.5. Hospodářská činnost  
 

ČEB k 30. červnu 2007 hospodařila s prostředky v celkové výši 34 020 mil. Kč. Objem 
bilanční sumy se oproti stavu vykazovanému k 31. 12. 2006 zvýšil o 8 345 mil. Kč 
a meziročně vůči srovnatelnému období loňského roku o 10 352 mil. Kč, tj. o 43,7%. Na růstu 
bilanční sumy se podílí zejména nárůst objemu zdrojů, kdy z důvodu pokrytí potřeb na aktivní 
straně bilance byly uskutečněny dvě tranše emise dluhopisů v rámci schváleného EMTN 
programu v úhrnném objemu 170 mil. EUR. Tyto prostředky byly získány i s ohledem na 
předpokládaný růst úrokových sazeb na finančních trzích. 

 
 
 
 
 
 
 

Struktura úv ěrového portfolia podle zem ě dlužníka k 30. 6. 2007 
(stav úv ěrů 22 529 mil. K č)
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Ke krytí svých aktivních operací využívá ČEB nadále především cizí zdroje, které 

tvoří 91,7% celkové bilanční sumy. Rozhodujícím a dlouhodobě stabilním zdrojem 
financování jsou emise cizoměnových a korunových dluhopisů s podílem na celkových 
zdrojích zhruba 63%. Dalším významným zdrojem, využívaným zejména pro svou flexibilitu, 
jsou dlouhodobé výpůjčky od bank ve formě přijatých úvěrů v objemu 4,3 mld. Kč a 
krátkodobé zdroje získané na mezibankovním trhu formou přijatých vkladů, jež dosahují 
částky 2 mld. Kč. Primární zdroje od klientů činí cca 2,6 mld. Kč a podílí se zhruba 7,8% na 
objemu celkových zdrojů. Objem vlastního kapitálu mírně přesahuje částku 2,83 mld. Kč. 
K jeho posílení zhruba o 90 mil. Kč došlo v průběhu roku 2007, když celý objem zisku 
vytvořeného v roce 2006 byl z rozhodnutí akcionářů přidělen do jednoho z fondů, jehož 
prostředky jsou určeny výhradně na podporu vývozu, tj. do fondu vývozních rizik. Součástí 
vykazovaného vlastního kapitálu je i čistý zisk dosažený v roce 2007, jehož výše mírně 
přesahuje 65 mil. Kč. 

Vývoj bilan ční sumy 06-2006 až 06-2007

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

06
-2

00
6

07
-2

00
6

08
-2

00
6

09
-2

00
6

10
-2

00
6

11
-2

00
6

12
-2

00
6

01
-2

00
7

02
-2

00
7

03
-2

00
7

04
-2

00
7

05
-2

00
7

06
-2

00
7

mil. K č

struktura pasív k 30.6.2007 
(34 020 mil. K č)
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Na straně užití zdrojů (aktivních operací) je rozhodující část tvořena poskytnutými 
úvěry bankovním i nebankovním subjektům, které tvoří více než 65% aktiv banky. Volné 
prostředky jsou přechodně investovány do mezibankovních obchodů včetně reverzních repo 
obchodů s centrální bankou. Jejich úhrnný objem k 30.6.2007 představuje zhruba 5,5 mld. Kč, 
tj. 16,3% celkového objemu aktiv. Ve snaze optimalizovat výnos z dočasně volných zdrojů 
při současném zachování jejich likvidity investuje ČEB dočasně volné prostředky do vysoce 
bonitních a přitom likvidních tuzemských i zahraničních vládních dluhopisů, popř. dluhopisů 
emitovaných prvotřídními soukromými subjekty. Objem prostředků vázaných v portfoliu 
investičních cenných papírů přesahuje 3,9 mld. Kč a představuje cca 11,5% podíl na 
celkovém objemu aktiv. 

 
Strukturu aktiv ukazuje následující graf: 

Pokud jde o tvorbu zisku, ČEB vykázala  k 30. 6. 2007 zisk ve výši 65,3 mil. Kč.  

Z hlediska celkového hospodaření ČEB dochází v meziročním srovnání k pozitivnímu 
vývoji v oblasti čistých úrokových výnosů, kdy meziroční nárůst nákladů na získané zdroje ve 
výši 50 mil. Kč je eliminován vyšším nárůstem inkasa úroků z poskytnutých úvěrů o více než 
70 mil. Kč. Mírný meziroční nárůst v důsledku vyššího čerpání úvěrů zaznamenává i inkaso 
poplatků ve formě závazkové provize a poplatků z akreditivů. Významným zdrojem  pro 
tvorbu zisku v letošním roce jsou výnosy z finančních operací zahrnující výnosy z přepočtu 
devizových aktiv a pasív a výnosy z derivátových operací, které v podmínkách ČEB slouží ke 
krytí rizika pohybu úrokových sazeb a měnových kurzů. Celkový čistý zisk z finančních 
operací za první pololetí roku 2007 se pohybuje na úrovni mírně přesahující 40 mil. Kč. 

Struktura aktiv  k 30.6.2007
(34 020 084 tis. Kč)
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3. Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků 

v roce 2007 
 

ČEB předpokládá ve 2. polovině roku 2007 další mírný nárůst objemu státní podpory 
vývozu oproti roku 2006 formou podepsaných úvěrových a záručních smluv, kdy celkový 
objem podepsaných smluv by mohl dosáhnout objemu 19,5 - 20,0 mld. Kč.  

V současné době ČEB připravuje vývozcům další nové produkty, od kterých si slibuje 
rozšíření klientského portfolia a další posílení svého postavení ve specializovaném 
bankovním segmentu, kde působí. Nabídne českým vývozcům  

− odkup v budoucnu splatných vývozních pohledávek z akreditivů bez postihu 
(forfaiting) a  

− odkup vývozních pohledávek s pojištěním EGAP. 

ČEB očekává výrazně vyšší čerpání nových úvěrů, které by mělo dosáhnout 
10 500 mil. Kč. 

Toto čerpání úvěrů se odrazí také v očekávaném stavu úvěrů na konci roku 2007, kdy 
stav úvěrů by se měl pohybovat na úrovni 24 050 mil. Kč 

 
V oblasti hospodaření ČEB předpokládá 
 

− udržení stávajícího podílu na objemu úvěrů a pohledávek poskytnutých bankovním 
sektorem v ČR při zachování dobrého stavu v rámci kvality úvěrového portfolia 

− udržení  ziskového hospodaření  ČEB. 

 
 


