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O nás …

Česká exportní banka



Česká exportní banka

• Banka vlastněná Českou republikou

• Moody´s A1, Standard & Poor´s AA

• Financujeme projekty v rizikových 
teritoriích



Česká exportní banka

• Od roku 2007 jsme ztrojnásobili 
objem našich obchodů

• 2010 stav úvěrů 57 mld. CZK 
(2,3 mld. EUR)

• Obchodujeme již ve 49 zemích světa



Financujeme projekty v rizikových zemích
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Česká exportní banka

• Doplněk finančního trhu

• Nenahrazujeme komerční sektor 
finančních institucí

• Podpora českých exportérů
• Malé a střední podniky
• Velké podniky



Rok 2012 – start nové éry

• Vytvoříme partnerské vztahy
– uvnitř státního sektoru
– mezi námi a soukromými bankami, 

profesními sdruženími, …

• Připravíme nové produkty a zjednodušíme 
úvěrový proces

• Pomůžeme našim firmám k účasti na velkých 
mezinárodních projektech v roli přímých dodavatelů

• Rozšíříme svou nabídku pro malé a střední podniky



Již v realizaci ….

• Nové produkty a služby
– Analýzy trhu a trendy v oborech (CzechTrade)
– Asistenční služby v zahraničí (CzechTrade)
– Financování subdodavatelů (Česká spořitelna, …)
– Upravené produkty a služby (profesní sdružení)

• Nové postupy
– Zrychlení vyřizování žádostí
– Transparentní (měsíční informace o stavu žádosti)



Nová produktová řada
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Co Vám a Vašim zahraničním 
partnerům nabízíme …

Česká exportní banka



Umíme financovat české exportéry …

Financujeme celý životní cyklus Vašich produktů a služeb zejména:

• prospekci trhu

• vývoj Vašich produktů

• nákup materiálu a výrobu

• dodávky zboží a služeb

• odkup pohledávek
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Umíme financovat Vaše odběratele …

Financujeme zahraničnímu odběrateli dodávky Vašich výrobků a služeb.
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Umíme financovat Vaše projekty…

Financujeme rozsáhlé projekty, jako jsou výstavby elektráren, zpracovatelských 
podniků atd. 

Financování je určeno na investice českých subjektů i jimi ovládaných 

zahraničních subjektů a stejně tak pro zahraniční odběratele, kteří realizují

investice dodávané českými exportéry. 
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Umíme se za Vás zaručit…

Platební záruky

• za úvěr 
Záruka za provozní úvěr poskytnutý 
exportérovi komerční bankou.

• za úhradu pohledávky 
Záruka zajišťující závazek zaplatit 
pohledávku ze smlouvy o subdodávce 
(se souhlasem vývozce).

Neplatební záruky:

• Záruka za nabídku 

• Záruka za dobré provedení smlouvy 
o vývozu 

• Záruka za vrácení akontace 

• Záruka za uvolnění zádržného
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Naše zkušenosti v oblasti energetiky…

Česká exportní banka



ČEB a energetika

• Oblast energetiky je jak v České republice, tak v zahraničí mimořádně významným 
a rychle rostoucím odvětvím národních ekonomik a skýtá českým firmám velké
možnosti participace na růstu.

• ČEB se setkává jak s požadavky českých firem na financování jejich přímých 
kapitálových vstupů na zahraniční trhy formou akvizic, tak na požadavky 
poskytnout financování zahraničním odběratelům velkých investičních celků
dodávaných českými firmami jako generálními dodavateli.

• ČEB má řešení pro oba tyto okruhy požadavků:
– investiční úvěr pro české investory pro realizaci jejich zahraničních akvizic;

– přímý odběratelský úvěr pro zahraniční investory pro realizaci jejich 
energetických projektů, kde generálním dodavatel je česká firma.



ČEB a energetika

Segment a teritorium Celková hodnota 
finančních  produktů (CZK)

Jaderná energetika 

(Ukrajina, Slovensko) 9 560 651 016

Hydro energetika 

(Turecko, Gruzie, Bělorusko) 12 694 158 631

Uhelná energetika 

(Turecko) 8 166 507 516

CELKEM 30 421 317 163



ČEB a energetika

31%

42%

27%

Jaderná energetika
(Ukrajina, Slovensko)

Hydro energetika
(Turecko, Gruzie,
Bělorusko)

Uhelná energetika
(Turecko)



Naše zkušenosti v oblasti jaderné
energetiky…

Česká exportní banka



Jaderná energetika – impuls pro vývoz
V rámci realizace rozsáhlých energetických projektů na Ukrajině byly v období
od roku 2009 podepsány mezi Škoda JS a státním podnikem Energoatom 
kontrakty, k jejichž realizaci významně přispěla ČEB svými finančními 
produkty:

• poskytnutí exportního úvěru na financování kontraktu na dodávku 
kompletu pohonů LKP-M

• poskytnutí exportního úvěru a vystavování bankovních záruk na:
– dodávku kompaktních skladovacích mříží, dodávku náhradních dílů pro 

systémy řízení reaktorů
– dodávku kompaktních skladovacích mříží. 

Úspěšná spolupráce pokračuje i v roce 2011 financováním dodávek pohonů LKP-M a 
řídící elektroniky pro s.p. Energoatom.

Za dvouleté období vzájemné spolupráce představuje celkový objem kontraktů
s podporou ČEB ca. 2 miliardy CZK.



Celková hodnota dosud poskytnutých 
úvěrů ČEB  na 

financování vývozu pro
projekty jaderné energetiky

je ve výši 

9 560 651 016 CZK
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