
1 

Vážený pane 1. místopředsedo, 

Vaše excelence, 

Vážení hosté z Ruska, 

Vážené dámy a pánové. 

Rád bych této příležitosti využil k tomu, abych vás informoval o plánech a vizích 

České exportní banky.  

Celosvětová hospodářská recese odhalila úzkou provázanost jednotlivých ekonomik 

a leckdy až fatální závislost České republiky na Evropské unii. 

Zároveň ale poukázala na význam České exportní banky. Ta dokázala výrazně 

pomoci našim exportérům, podat jim pomocnou ruku. Svědčí o tom i objem obchodů 

banky, který se za poslední tři roky ztrojnásobil. Zatímco v roce 2007 činil objem 

našich úvěrů 20 miliard, nyní je to již 60 miliard a to i díky obchodům v Ruské 

federaci. 

Možná si všichni nyní říkáte, jak jsme v České exportní bance hrdi na to, co jsme 

dokázali. Že si gratulujeme, jaký je to vynikající úspěch a teď už jen hledáme ten 

vavřín, na němž bychom mohli usnout. 

Já však říkám, NE. 

Nemůžeme být v bance spokojeni a nejsme spokojeni. 

Je toho tolik, co je potřeba udělat a změnit. 

Musíme pomoci českému exportu postavit se na vlastní nohy, nechceme přece 

donekonečna plnit úlohu pouhých subdodavatelů. 
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Musíme najít cestu k velkým projektům. 

Klíčovou podmínkou naší konkurenceschopnosti zdaleka nejsou jen inovativní 

výrobky a technologie, ale především odvaha a spolupráce. Spolupráce všech, 

všude a za každých okolností. 

Bez spolupráce si na velké projekty nesáhneme. 

Bez spolupráce nezvýšíme výkon naší ekonomiky ani nesnížíme schodek státního 

rozpočtu.  

Velmi bych si přál, aby velké české firmy více pomáhaly těm malým a středním, aby 

s nimi více spolupracovaly. 

Tato výzva, tento apel ke spolupráci nesměřuje jen do soukromé sféry, ale i ke státní 

správě. 

Já si velmi silně uvědomuji, že takováto prohlášení a výzvy nejsou nic, pokud se 

takto nebudu chovat sám. Proto bych chtěl při této příležitosti oznámit dvě zásadní 

změny, se kterými přicházím jako generální ředitel České exportní banky. 

Jsou to dvě významné dohody o spolupráci, které pozitivně ovlivní i obchody s 

Ruskou federací, a to dohody s CzechTradem a Českou spořitelnou. 

Jsou to dvě dohody, kterými startuji novou pouť České exportní banky do 21. století.  

Století, které bude charakterizováno novým uspořádáním sil v mezinárodním 

obchodě, do světa, kdy velké dlouhodobě existující korporace postupně zanikají a na 

jejich místo přicházejí nové firmy, jejichž jména nejsou dosud veřejnosti známá. Tyto 

nové korporace budou přicházet, resp. již přicházejí z jiných částí světa, které byly 
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doposud velmi opomíjené. A my nesmíme tento nástup minout, nechat bez 

povšimnutí. 

Právě z těchto důvodů je dle mého názoru dohoda na velmi úzké spolupráci mezi 

Českou exportní bankou a CzechTradem průlomová. Jedná se o sdílení analýz, 

informací, společné týmy, vzdělávání, o komplexní služby pro exportéry.  

CzechTrade přichází s informacemi ze zahraničí, s asistencí v zahraničí, s návrhy na 

obchody, s kontakty na budoucí velké hráče a Česká exportní banka s financováním. 

Ideální kombinace. Ideální spolupráce. Ideální partner pro exportéry. 

Tato dohoda je pouze prvním krůčkem směrem k dalším dohodám v rámci státní 

správy, kdy cílem je jedno - růst pracovních míst v ČR cestou podpory exportu a 

hlavně cestou SPOLUPRÁCE. 

Druhá dohoda s Českou spořitelnou je o společném financování subdodavatelů, to je 

těch malých a středních, těch, kteří si nemohou dovolit nabídnout výhodné platební 

podmínky těm velkým. Česká spořitelna dodává péči o klienty a financování, Česká 

exportní banka pak garance. A opět zde mohu mluvit o SPOLUPRÁCI a to státní 

banky a banky soukromé. A opět další krok směrem ke spolupráci České exportní 

banky s privátními bankami. Podobných projektů máme nachystáno více a věřím, že 

se do konce roku dostanou do takové fáze, abychom o nich již mohli něco říci na 

veřejnosti. 

Tyto dvě dohody jsou pro mne velmi důležité, jsou demonstrací toho, že slovo 

SPOLUPRÁCE bereme velmi vážně. 
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Vážení přátelé, 

vzhledem k tomu, že mám tu čest vystoupit na business dni Ruské federace, chtěl 

bych se zmínit i o nadstandardním vztahu České exportní banky k Ruské federaci. 

Pro nás i naše exportéry se jedná o jeden z nejperspektivnějších trhů pro další 

rozvoj. Exportéři zde nacházejí nejen servis naší banky, ale i výraznou a efektivní 

podporu našeho ministerstva zahraničních věcí a zastupitelského úřadu pod 

vedením pana velvyslance Petra Koláře, kterému bych chtěl na tomto místě 

poděkovat za vše, co dělá pro naše podnikatele v Ruské federaci. 

Zároveň mi dovolte vyzdvihnout činnost a podporu, kterou pro české exportéry 

vykonává komora SNS s níž naše banka velmi úzce spolupracuje a jejíž činnosti si 

velmi vážím. 

Já osobně nevnímám Ruskou federaci jen jako cíl exportu pro naše podnikatele, ale i 

jako zemi velmi inspirativní. Naše zkušenosti z tohoto teritoria jsou nesmírně cenné a 

dle mého názoru i velmi dobře využitelné jinde ve světě. Velice bych si přál, a začali 

jsme na tom v bance pracovat, abychom stejnou kvalitu podpory, kterou našim 

exportérům nabízíme v Ruské federaci, včetně naši stálé reprezentace, mohli 

nabídnout i v jiných zemích. Taktéž je nutno přiznat, že i v Ruské federaci máme 

možnost zlepšit podporu našich exportérů a to jak v rozsahu poskytovaných 

informací a analýz, tak i pořádáním akcí pro naše podnikatele v regionech či těsnější 

spoluprací s ruskými významnými podniky a bankami. Mohu Vás ubezpečit, že tyto 

příležitosti nenecháme nevyužité a věřím, že v roce 2012 přijdeme s konkrétními 

kroky, které jistě budou českými exportéry vítány. 

Vím, že to vše, o čem jsem hovořil, je možná příliš ambiciózní, ale nemohu jinak. 

Nemohu nechat tyto příležitosti a tyto změny kolem sebe jen tak volně plynout. 
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Vyčítal bych si to. Proto chci apelovat na vás na všechny - pojďme společně a 

sebevědomě změnit naše uvažování. Pojďme INOVOVAT naše myšlení, pojďme 

SPOLUPRACOVAT. 

Už jsem říkal, že každý musí začít především u sebe a proto chci proměnit Českou 

exportní banku v moderní, flexibilní a hlavně sebevědomou instituci, jejíž procesy 

budou transparentní a srozumitelné co nejširší klientele. Na tom nyní intenzivně 

pracujeme a stanovili jsem si jasný termín. Prvního ledna příštího roku odstartujeme 

zcela novou éru existence České exportní banky. Věřím, že se nám to s podporou 

našich akcionářů podaří. Jsem přesvědčen, že právě takové České exportní banky 

nám všem bude v blízké budoucnosti silně zapotřebí. Hospodářská recese ještě 

neřekla své poslední slovo.  

Původně jsem takto chtěl skončit, ale dovolte mi ještě takovou perličku na závěr. 

Mluvil jsem tu o potřebě inovovat myšlení, mluvil jsem o významných změnách ve 

světě. O růstu nových firem, o nových strategiích. Svět, ve kterém jsme se uměli 

suverénně pohybovat mizí a je spíš rychle než pomalu nahrazován světem úplně 

jiným. Chceme-li tuhle zásadní změnu vstřebat, měli bychom si nastudovat filozofické 

rozdíly mezi hrou šachy a hrou GO velmi známou a populární v Asii. Co je 

považováno za vítězství, respektive prohru. V šachu je to útok a mat, v GO pak 

dlouhodobé, strategické a pečlivé dělení území. Přemýšlejme o tom. 

Děkuji za pozornost 

 


