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V roce 1999 zavr‰ila âeská exportní banka, a.s., pát˘ rok

své ãinnosti. Domnívám se, Ïe toto malé jubileum je pfiíle-

Ïitostí zamyslet se krátce nejen nad v˘sledky v roce 1999,

ale i nad cel˘m pûtilet˘m obdobím. Za toto období se âeská

exportní banka, a.s., postupnû stávala nedílnou souãástí

systému hospodáfiské a proexportní politiky vlády âR a dosaÏené v˘sledky za rok 1999

to jen potvrzují. Systém státní podpory v˘vozu je bûÏnou politikou v‰ech vyspûl˘ch zemí.

Cílem této podpory je nabídnout domácím podnikÛm stejné podmínky jak˘mi disponuje

jejich konkurence na zahraniãních trzích. ¤ada transformujících se zemí i hospodáfisky

ménû vyspûl˘ch zemí s urãit˘m ãasov˘m zpoÏdûním obdobn˘ systém teprve buduje

a mohu konstatovat, Ïe âeská republika v tomto smûru pokroãila v˘raznû vpfied.

âeská republika systém podpory v˘vozu nastartovala zaloÏením Exportní garanãní a poji‰-

Èovací spoleãnosti, a.s., jako instituce poji‰Èující v˘vozní rizika a následnû âeské exportní

banky, a.s., jako bankovní instituce podporující v˘voz bankovními a finanãními sluÏbami.

Podporu v˘vozu je v‰ak nutno chápat nejen jako poji‰tûní a profinancování v˘vozních pfií-

padÛ, ale komplexnû, neboÈ její souãástí jsou i dal‰í ãinnosti, jako napfi. informaãní zdroje,

propagace v zahraniãní apod., které zaji‰Èují pfiíslu‰ná ministerstva nebo jimi povûfiené spe-

cializované instituce.

V systému státní podpory v˘vozu v mezinárodním mûfiítku do‰lo v posledním období 

k rychlému v˘voji. V souãasném pojetí jiÏ nepfiedstavuje pouze nabídku pfiízniv˘ch úrokov˘ch

podmínek a dlouhodobé splatnosti úvûrÛ, ale i dal‰ích bankovních sluÏeb, které vlastnímu

financování pfiedcházejí nebo jej doprovázejí. Aby se tomuto trendu âeská exportní banka,

a.s., mohla neprodlenû pfiizpÛsobit, bylo nutno pfiijmout na jedné stranû fiadu legislativních

opatfiení formou novely zákona ã. 58/1995 Sb., kter˘ upravuje poji‰Èování a financování 

v˘vozu se státní podporou a navazující vyhlá‰ky Ministerstva financí âR, na druhé stranû
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nûkterá vûcná opatfiení, která na‰la odraz v usnesení vlády âR ã. 747 z roku 1998 o podpofie

v˘vozu. Dnes je moÏno konstatovat, Ïe systém financování v˘vozu se státní podporou je 

v âeské republice dobudován a ‰kála sluÏeb nabízen˘ch âeskou exportní bankou, a.s., zahrnuje

prakticky v‰echny bûÏnû uÏívané nástroje financování vyuÏívané obdobn˘mi institucemi

v zahraniãí s ohledem na národní specifika.

Rok 1999 je moÏno povaÏovat pro âeskou exportní banku, a.s., za zlomov˘. Sv˘mi nástroji

nûkolikrát znásobila podporu v˘vozu oproti r. 1998 a dokonãila nûkolik v˘znamn˘ch 

obchodÛ, na jejichÏ pfiípravû se podílela ve spolupráci s v˘vozci a komerãními bankami 

v pfiedchozích letech. ZároveÀ v r. 1999 zpfiístupnila státní podporu v˘vozu i pro malé 

a stfiední podniky, které se na dosaÏen˘ch v˘sledcích podílely v˘znamnou mûrou. Sv˘mi v˘-

sledky âeská exportní banka, a.s., rovnûÏ pfiispûla ke zpomalujícímu se trendu pasivní 

obchodní bilance âR a tím i ekonomickému rÛstu, neboÈ v˘voz v relativnû malé ãeské eko-

nomice bude zfiejmû je‰tû dlouhou dobu jejím hnacím motorem. Dobr˘ch v˘sledkÛ âeské

exportní banky, a.s., bylo dosaÏeno i v situaci, kdy se vût‰ina tuzemsk˘ch podnikÛ nachází ve

sloÏitém finanãním postavení a je velmi obtíÏné nalézt fie‰ení k profinancování vhodn˘ch 

v˘vozních projektÛ pfii dodrÏení zásad obezfietného podnikání bank. Proto âeská exportní

banka, a.s., pfiistupovala ke sv˘m klientÛm s dÛrazem na kvalitu jejich v˘vozních projektÛ s cí-

lem podpofiit v˘vozce v jejich snaze udrÏet nároãnû získané trhy, resp. dob˘t trhy nové a tím

pfiispûla k udrÏení dobrého jména tradiãních v˘vozcÛ a tradiãních komodit.

ZároveÀ je nutné konstatovat, Ïe v˘sledky dosaÏené âeskou exportní bankou, a.s., jsou 

v˘sledkem dobré spolupráce s pfiíslu‰n˘mi orgány zákonodárné i v˘konné moci, s v˘vozci 

a v˘robci, komerãními bankami, dal‰ími institucemi zab˘vajícími se podporou v˘vozu,

Hospodáfiskou komorou, profesními svazy a v neposlední fiadû s Exportní garanãní a poji‰-

Èovací spoleãností, a.s.

Na závûr mi dovolte vyslovit na základû dosaÏen˘ch v˘sledkÛ âeské exportní banky, a.s., 

za období od jejího vzniku pfiesvûdãení, Ïe zaloÏení a ãinnost âeské exportní banky, a.s., bylo

krokem správn˘m smûrem, kter˘ pfiispûje v r. 2000 a i na poãátku pfií‰tího tisíciletí k hospo-

dáfiské prosperitû tuzemsk˘ch v˘vozcÛ i ekonomiky âeské republiky jako celku.

Ing. Václav Petfiíãek, CSc.
první místopfiedseda pfiedstavenstva
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Bankovní licence

Povolení âeské národní banky pÛsobit jako banka ze 6. 2. 1995 a roz‰ífiení z 27. 6. 1996 

s omezením pfiijímání vkladÛ od fyzick˘ch osob a omezením obchodování s cenn˘mi papíry

na vlastní úãet nebo na úãet klienta pouze s pfievoditeln˘mi cenn˘mi papíry emitovan˘mi

vládou âR, âeskou národní bankou, Fondem národního majetku a s pfievoditeln˘mi zahra-

niãními cenn˘mi papíry emitovan˘mi zahraniãními vládami.

PÛsobnost

âeská exportní banka, a.s., byla povûfiena provozováním zv˘hodnûného financování v˘vo-

zu podle zákona ã. 58/1995 Sb., o poji‰Èování a financování v˘vozu se státní podporou 

a o doplnûní zákona ã. 166/1993 Sb., o Nejvy‰‰ím kontrolním úfiadu, ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, ve znûní zákona ã. 60/1998 Sb. a zákona ã. 188/1999 Sb. (dále jen "zákon 

ã. 58/1995 Sb."). ZpÛsoby provozování zv˘hodnûného financování a dal‰í podmínky vztahu

âeské exportní banky, a.s., ke státnímu rozpoãtu jsou vymezeny vyhlá‰kou Ministerstva 

financí âR ã. 278/1998 Sb.

Akcionáfii

67 % stát

33 % Exportní garanãní a poji‰Èovací spoleãnost, a.s. 

Obchodní jméno: âeská exportní banka, a.s.

Sídlo banky: Praha 1, Vodiãkova 34

Vznik: 1. bfiezna 1995
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POSLÁNÍ âEB

âeská exportní banka, a.s. (dále jen "âEB"), je povaÏována za integrální souãást hospodáfi-

ské a proexportní politiky vlády, která vychází z programového prohlá‰ení vlády âR. Je spe-

cializovanou bankovní institucí, která byla zákonem ã. 58/1995 Sb., povûfiena provozováním

zv˘hodnûného financování v˘vozu. Podle tohoto zákona je zv˘hodnûné financování chápá-

no jako financování v˘vozních úvûrÛ a poskytování finanãních sluÏeb s v˘vozem souvisejí-

cích za podmínek zv˘hodnûn˘ch oproti trÏním podmínkám, zejména z hlediska doby splat-

nosti úvûru a v˘‰e úrokov˘ch sazeb. Jedná se zejména o poskytování úvûrÛ v souladu s me-

zinárodními pravidly, pfiedev‰ím Konsensem zemí OECD. Finanãní zdroje, potfiebné pro po-

skytování zv˘hodnûného financování, získává âEB pfiedev‰ím na zahraniãních finanãních trzích.

Za závazky âEB, tj. za splácení takto získan˘ch zdrojÛ a za závazky z ostatních operací na 

finanãních trzích ruãí stát. âEB je tak povaÏována za dluÏníka, jenÏ je nositelem tzv. suve-

rénního rizika, coÏ pro ni vytváfií velmi pfiíznivé podmínky pro získávání potfiebn˘ch 

finanãních zdrojÛ. Zvlá‰tností finanãního hospodafiení âEB je skuteãnost, Ïe ztráty, které

âEB vznikají z provozování zv˘hodnûného financování, jsou dotovány ze státního rozpoãtu.

Pfies tato specifika je âEB institucí, která provádí svou ãinnost podle obecn˘ch pravidel 

platn˘ch pro bankovní sektor, zejména zákona ã. 21/1992 Sb., o bankách ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ a navazujících opatfiení âNB ve v‰ech oblastech.

V¯ZNAMNÉ UDÁLOSTI PRO âINNOST âEB V R. 1999

• novela zákona ã. 58/1995 Sb., o poji‰Èování a financování v˘vozu se státní podporou,

• realizace opatfiení k podpofie exportu pfiijatá usnesením vlády âR ã. 747 z 18. listopadu 1998,

• uplatnûní v‰ech zpÛsobÛ zv˘hodnûného financování dle vyhlá‰ky MF âR ã. 278/1998 Sb., 

• schválení zv˘‰ení základního jmûní o 150 mil. Kã valnou hromadou v prosinci 1999,

• potvrzení ratingového stupnû na úrovni státního rizika,

• zpfiístupnûní státní podpory v˘vozu mal˘m a stfiedním podnikÛm.

poslání âESKÉ EXPORTNÍ BANKY, a.s.
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Bilanãní suma âEB se v r. 1999 zv˘‰ila o té-

mûfi 40 % oproti roku 1998. Stav úvûrÛ ke

konci roku dosáhl 12,6 mld. Kã, coÏ pfiedsta-

vuje meziroãní zv˘‰ení o témûfi 50 %. Podíl

na stavu stfiednûdob˘ch a dlouhodob˘ch 

devizov˘ch úvûrÛ na obchodní pohledávky

poskytnut˘ch bankovními ústavy pÛsobícími

v âeské republice tak tvofií více neÏ 20 %.

âEB souãasnû udrÏela vysokou kvalitu 

úvûrového portfolia a podíl klasifikovan˘ch 

úvûrÛ ãinil pouze 0,7 %. 

Objem podepsan˘ch smluv dosáhl 15,4 mld. Kã

a nûkolikanásobnû pfiekroãil objem dosaÏen˘

v pfiedchozím roce. K tomu v˘raznû pfiispûla

opatfiení vlády âR pfiijatá usnesením ã. 747 

z 18. listopadu 1998, která byla v r. 1999 

postupnû uvádûna do Ïivota. ZároveÀ novela

zákona ã. 58/1995 Sb., pfiijatá v r. 1998 s na

ni navazující vyhlá‰kou MF âR umoÏnila

roz‰ífiit nabídku sluÏeb âEB a tím prakticky

pokr˘t v‰echny potfieby doprovázející 

pfiípravu a realizaci obchodního pfiípadu.

Objem podpofieného v˘vozu ãinil 16,4 mld. Kã,

coÏ pfiedstavuje 1,8 % z celkového objemu

v˘vozu z âeské republiky, resp. 3,6 % 

z v˘vozu skupiny SITC 7.

vybrané UKAZATELE HOSPODA¤ENÍ
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Na stranû aktiv rozhodující sloÏkou jsou úvûry bankovním a nebankovním subjektÛm, kte-

ré tvofií témûfi 78 % jejich objemu. Tyto úvûry jsou zdrojovû kryty emisí 5-let˘ch dluhopisÛ,

jejichÏ splatnost konãí v r. 2002 a syndikovanou pÛjãkou bank. Cizí zdroje pokr˘vají 89 %

potfieb âEB. âEB vykazuje dlouhodobû stabilní ziskovost.

Stabilní finanãní situace a vysoká kapitálová pfiimûfienost âEB vypl˘vá z její obezfietné

obchodní politiky, vyuÏití v‰ech dostupn˘ch produktÛ poji‰tûní v˘vozních rizik poskytova-

n˘ch Exportní garanãní a poji‰Èovací spoleãností, a.s., a dostateãné tvorby rezerv a oprav-

n˘ch poloÏek. To spolu se státní zárukou za splácení finanãních zdrojÛ získan˘ch na finanã-

ních trzích za úãelem poskytování zv˘hodnûného financování vypl˘vající ze zákona

ã. 58/1995 Sb., vytváfií spolehliv˘ nástroj proexportní politiky vlády âR.

Ke konci roku 1999 mûla âEB stejné ratingové hodnocení jako má âR, tj. rating „Baa1“ od

agentury Moody's a „A-“ od Standard & Poor's.

P¤EHLED ZÁKLADNÍCH UKAZATELÒ

Ukazatel Skut. 1997 Skut. 1998 Skut. 1999 Index rÛstu Index rÛstu

2/1 3/2

1 2 3 4 5

Základní jmûní (mil. Kã) 1 500 1 500 1 500 100,0 100,0

Bilanãní suma (mil. Kã) 11 137 11 628 16 242 104,4 139,7

Stav úvûrÛ v nom. hodn.* (mil. Kã) 7 732 8 481 12 642 109,7 149,1

Poãet pracovníkÛ 92 97 113 104,3 116,5

Objem uzavfien˘ch smluv (mil. Kã) 6 335 2 391 15 413 37,7 644,6

V‰eob. provozní náklady (mil. Kã) 97,3 108,8 111,6 111,8 102,6

V˘nosy z vl. jmûní (mil. Kã) 186,5 238,2 151,9 127,7 63,8

Zisk pfied zdanûním (mil. Kã) 35,4 32,2 39,8 91,0 123,6

Podíl klasifikovan˘ch úvûrÛ (%) 0 0,7 0,7 0 0

Kapitálová pfiimûfienost (%) 55,01 89,43 65,33 162,5 73,1

Návratnost aktiv (ROA) (%) 0,32 0,28 0,18 87,5 64,3

Návratnost vlast. jmûní (ROE) (%) 2,19 1,96 1,74 89,5 88,8

* nesníÏen˘ o vytvofiené opravné poloÏky
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ZÁKLADNÍ TENDENCE V¯VOJE OBCHODNÍ POLITIKY

Rok 1999 byl prvním ucelen˘m kalendáfiním rokem, kdy âEB poskytovala v˘vozcÛm díky

pfiedchozím legislativním krokÛm relativnû ucelen˘ soubor komplexních finanãních sluÏeb

slouÏících k podpofie v˘vozu. Celkem bylo podepsáno 104 tûchto smluv v hodnotû 15,4 mld. Kã,

z toho16 smluv na dlouhodobé financování a 88 smluv na krátkodobé financování. Ve struktufie

jednotliv˘ch forem zv˘hodnûného financování 80 % zaujímá financování v˘vozních úvûrÛ,

16 % novû zavedené financování v˘roby pro v˘voz a 4 % poskytnuté záruky. Záruky 

se zpravidla poskytují pouze na urãitou ãást v˘vozního kontraktu (vût‰inou na 5 - 10 % 

podle typu záruky), proto objemovû smlouvy o záruce nejsou velké, pfiedstavují v‰ak 

mnohonásobnû vût‰í objem podpofieného v˘vozu. Jedná se zejména o záruky za nabídku 

a za akontaci, v nûkter˘ch pfiípadech o záruku za dobré provedení díla.

Struktura jednotliv˘ch forem zv˘hodnûného financování dle objemu podepsan˘ch smluv:

âEB evidovala k 31. 12. 1999 celkem 108 rozpracovan˘ch obchodních pfiípadÛ v celkovém

pfiedpokládaném objemu cca 83 mld. Kã v˘vozu. S ohledem na odli‰n˘ charakter pfiípadÛ fi-

nancovan˘ch produkty dlouhodobého financování zejména z hlediska délky a nároãnosti je-

jich pfiípravy od pfiípadÛ financovan˘ch produkty krátkodobého financování, se jedná

v drtivé vût‰inû o pfiípady dlouhodobého financování. 

Dlouhodobé a stfiednûdobé financování

V oblasti dlouhodobého a stfiednûdobého financování byly v r. 1999 podepsány smlouvy v cel-

kové hodnotû 10,2 mld. Kã. U obchodních pfiípadÛ stfiednûdobého a dlouhodobého financo-

vání lze pozorovat stále vût‰í pfiíklon k poÏadavkÛm v˘vozcÛ na komplexnost poskytovan˘ch

sluÏeb âEB, tj. poskytování nejen samotného financování v˘vozních úvûrÛ (pfieváÏnû formou

odbûratelsk˘ch úvûrÛ), n˘brÏ i pfiíslu‰n˘ch záruk a financování v˘roby pro v˘voz. Z toho pro

âEB vypl˘vá nutnost dÛkladnûj‰í kontroly vyuÏívání prostfiedkÛ financování u v˘vozcÛ nebo

v˘robcÛ a sledování realizace obchodních pfiípadÛ, nûkdy i za pomoci specializovan˘ch inspekã-

ních institucí. RovnûÏ tak je u takov˘ch pfiípadÛ zpracovávána rozsáhlej‰í a sloÏitûj‰í smluvní do-

kumentace s mnoha vzájemnû provázan˘mi smluvními vztahy a navazujícími smlouvami.

ZHODNOCENÍ POSKYTOVÁNÍ zv˘hodnûného financování

Struktura jednotliv˘ch forem zv˘hodnûného financování 1999



DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ - OBJEM PODEPSAN¯CH SMLUV

z toho Poãet mil. Kã

dlouhodobé financování v˘vozních úvûrÛ 9 8 762

financ. v˘roby pro v˘voz s vazbou na dlouh. financování 2 962

dlouhodobé záruky 5 444

Celkem 16 10 168

Teritoriální struktura je ovlivnûna v˘znamn˘mi obchodními pfiípady smûrovan˘mi do

Turecka a zemí SNS. Komoditní struktura odpovídá zamûfiení âEB na dlouhodobé a stfied-

nûdobé financování v˘vozních úvûrÛ pfii v˘vozu investiãních celkÛ v oblasti energetiky a

strojního zafiízení, resp. dodávek dopravních zafiízení. Podíl ostatních zboÏov˘ch skupin v té-

to formû zv˘hodnûného financování je nízk˘.

Vysvûtlivka 

zemû SNS Rusko, Bûlorusko

státní ekonomiky âína

vyspûlé USA, Turecko, Kypr

zemû EU SRN, Itálie, Rakousko, Francie, Velká Británie, ·védsko, Dánsko

rozvojové zemû AlÏír, Chile, Maroko, JiÏní Korea

pfiechodové ekonomiky Polsko, Bulharsko, Slovensko

Teritoriální struktura podpofieného v˘vozu v roce 1999 – dlouhodobé financování

Komoditní struktura podpofieného v˘vozu v roce 1999 – dlouhodobé financování
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KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování zaujalo v roce 1999, kter˘ byl prvním rokem jeho uplatÀování, v˘-

znamnou pozici v obchodní ãinnosti âEB. Celkem bylo podepsáno 88 smluv. Na celkovém

objemu uzavfien˘ch smluv v objemu 15 413 mil. Kã se objemem 5 245 mil. Kã podílí 34 %.

Typick˘m produktem, kter˘ je nejvíce vyuÏíván, je krátkodob˘ pfiím˘ dodavatelsk˘ v˘vozní

úvûr revolvingového charakteru, kterému nejãastûji pfiedchází financování v˘roby pro v˘voz

poskytované opût revolvingov˘m zpÛsobem.

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ

z toho Poãet mil. Kã

financování krátkodob˘ch dodavatelsk˘ch v˘vozních úvûrÛ 25 3 154

financování v˘roby pro v˘voz s následn˘m krátk. v˘v. úvûrem 21 1 499

financování krátkodob˘ch odbûratel. v˘voz. úvûrÛ - akreditivy 25 408

krátkodobé záruky 17 184

Celkem 88 5 245

Teritoriální struktura podpofieného v˘vozu oblasti krátkodobého financování za rok 1999

byla závislá na teritoriích, která jako cílová preferují v˘vozci pouÏívající produkty krátkodo-

bého financování. Tûmi jsou pfiedev‰ím zemû EU sousedící s âR (hlavnû SRN) a Slovensko.

Z této struktury a ze souãasn˘ch úrokov˘ch sazeb jednotliv˘ch mûn plyne i skuteãnost, Ïe

nejÏádanûj‰í mûnou pro krátkodobé financování je EUR. 

Vysvûtlivka 

zemû SNS Rusko, Turkmenistan

státní ekonomiky âína

vyspûlé ekonomiky USA, Turecko

zemû EU SRN, Itálie, Rakousko, Francie, ·panûlsko, ·védsko, Dánsko

rozvojové zemû Irán, Chile, Maroko, JiÏní Korea

pfiechodové ekonomiky Polsko, Bulharsko, Slovensko

Teritoriální struktura podpofieného v˘vozu v roce 1999 – krátkodobé financování



Komoditní struktura podpofieného v˘vozu nese základní rysy komoditní struktury v˘vozu

âR jako celku. Komoditní struktura âEB podpofieného v˘vozu produkty krátkodobého fi-

nancování je charakteristická dominantním objemem ve zboÏové skupinû 7 - stroje a pfie-

pravní zafiízení s postupnû narÛstajícími objemy ve skupinách 1- potraviny a Ïivá zvífiata,

5 - chemikálie a 6 - trÏní v˘robky tfiídûné hlavnû podle druhu materiálu. Právû do zboÏové

skupiny 7 spadají nejv˘znamnûj‰í podepsané obchodní pfiípady v˘vozu zboÏí telekomuni-

kaãní techniky a strojních souãástí.

Nové bankovní produkty âEB pro oblast krátkodobého financování vystihly potfieby zahra-

niãní obchodní ãinnosti mal˘ch a stfiedních podnikÛ (s poãtem zamûstnancÛ do 250)

a umoÏnily jim vyuÏívat jak financování v˘vozních úvûrÛ, tak i financování v˘roby pro v˘-

voz. Z celkového objemu 5 245 mil. Kã podepsan˘ch smluv v oblasti krátkodobého financo-

vání bylo 2 432 mil. Kã (tj. cca 46 %) podepsáno s mal˘mi a stfiedními podniky. 

Komoditní struktura podpofieného v˘vozu v roce 1999 podle SITC – krátkodobé financování

Podíl MSP na vyuÏívání zv˘hodnûného financování v roce 1999
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STAV A STRUKTURA ÚVùROVÉHO PORTFOLIA

Stav úvûrÛ k 31. prosinci 1999 dosáhl 12,6 mld. Kã a meziroãnû se zv˘‰il o 49,1 %. Struktura

podle délky splatnosti úvûru je v souladu s obchodní politikou v˘raznû orientována na úvû-

ry dlouhodobého charakteru. Z hlediska mûnového je dominantní mûnou USD, ostatní mû-

ny vãetnû EUR hrají dosud ménû v˘znamnou roli. 

V pfiípadû ãasové struktury úvûrového portfolia dominovaly dlouhodobé úvûry se splatností

nad 4 roky (90 %), úvûry krátkodobé a stfiednûdobé pak mûly v portfoliu pfiibliÏnû stejn˘ po-

díl. V souvislosti s novû zaveden˘m produktem krátkodobého financování ve srovnání

s r. 1998 do‰lo v‰ak k mírnému sníÏení podílu dlouhodob˘ch úvûrÛ (o 5 procentních bodÛ).

Historie ãerpání, splácení a stavu úvûrÛ

Struktura poskytnut˘ch úvûrÛ podle délky splatnosti



V mûnové struktufie pfievaÏující mûnou u dlouhodobého financování je USD. Ostatní mûny

hrají pouze doplÀkovou úlohu. U krátkodobého financování vzhledem k teritoriálnímu

zamûfiení jsou nejv˘znamnûj‰ími mûnami úvûry poskytnuté v DEM a USD. 

Mûna Úvûry bankám Úvûry nebankovním klientÛm

Ekv. mil. Kã Podíl Ekv. mil. Kã Podíl

DEM 522,1 4,4 355,1 46,4

USD 11 334,4 95,4 373,1 48,7

EUR 19,7 0,2 35,8 4,7

FRF 0 0 1,5 0,2

Celkem 11 876,2 100,0 765,5 100,0

Dominantním typem úvûru zÛstávají i nadále refinanãní úvûry komerãním bankám, které

tvofií 82,5 % z celkového stavu úvûrÛ. Z pfiím˘ch úvûrÛ jsou cca 2/3 tvofieny odbûratelsk˘-

mi úvûry poskytnut˘mi zpravidla bance odbûratele a 1/3 tvofií úvûry dodavatelské tuzem-

skému v˘robci nebo v˘vozci. Tento stav vypl˘vá zejména z charakteru obchodních vztahÛ.
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ZDROJOVÁ ZÁKLADNA

Na pokrytí sv˘ch obchodních aktivit vyuÏívala âEB v roce 1999 dlouhodobé zdroje získané v pfied-

cházejícím období. Jedná se pfiedev‰ím o emisi dluhopisÛ ve v˘‰i 250 mil. USD se splatností v roce

2002 a dvoustrann˘ úvûr v hodnotû 7,7 mil. DEM, jehoÏ koneãná splatnost je v roce 2003.

Základní operací realizovanou v roce 1999 byla nová syndikovaná revolvingová pÛjãka

v celkovém objemu 200 mil. USD se splatností 5 let (ãerven 2004), jejíÏ úroková sazba ãiní

LIBOR + 0,225 %. Novû pfiijatá pÛjãka slouÏila na pokrytí úvûru splatného v ãervnu 1999

a na financování novû pfiipraven˘ch obchodních pfiípadÛ.

Dal‰ím doplÀkov˘m zdrojem jsou vkladové úãty bank a klientÛ, a to buì bûÏné úãty slouÏí-

cí k realizaci platebního styku operací zv˘hodnûného financování nebo termínované vklady

pfiijaté âEB jako zpÛsob zaji‰tûní návratnosti poskytnut˘ch prostfiedkÛ.

Podíl jednotliv˘ch zdrojÛ k 31. 12. 1999 na financování aktivit âEB ukazuje následující graf:

OPERACE NA MEZIBANKOVNÍCH TRZÍCH

Prostfiedky základního jmûní a doãasnû nevyuÏité prostfiedky slouÏící ke zv˘hodnûnému

financování byly v prÛbûhu roku 1999 umístûny pomocí depozitních obchodÛ na meziban-

kovních trzích a investovány do státních cenn˘ch papírÛ. Tyto instrumenty byly doplÀová-

ny repo operacemi se státními cenn˘mi papíry. 

K zaji‰tûní pfied riziky spojen˘mi s pohyby úrokov˘ch sazeb a mûnov˘ch kurzÛ vyuÏívala

âEB obchody se zaji‰Èovacími finanãními instrumenty. Jednalo se pfiedev‰ím o tzv. FRA (do-

hody o budoucí úrokové mífie), které slouÏily k zaji‰tûní proti pohybu krátkodob˘ch úroko-

v˘ch sazeb. Dále se jednalo o mûnové swapy, které slouÏily k transformaci voln˘ch dolaro-

v˘ch prostfiedkÛ do potfiebn˘ch zdrojÛ v EUR a mûnové termínové obchody. K zaji‰tûní pfied

oãekávan˘m rÛstem dlouhodob˘ch úrokov˘ch sazeb v roce 2000 slouÏily úrokové swapy. 

STRATEGIE ZÍSKÁVÁNÍ ZDROJÒ a obchody na finanãních trzích



SPOLUPRÁCE S EXPORTNÍ GARANâNÍ A POJI·ËOVACÍ SPOLEâNOSTÍ, A.S.

âEB se podílela svojí ãinností na pojistné angaÏovanosti Exportní garanãní a poji‰Èovací spo-

leãnosti, a.s. (dále jen "EGAP"), jak ve vazbû na uzavfiené pojistné smlouvy a vydané pfiísli-

by poji‰tûní na pfiímé financování a refinanãní smlouvy, tak i ve vazbû na pfiipravované pro-

jekty (s pfiíslibem poji‰tûní EGAP). Tento podíl ãiní 32,6 % na aktuální pojistné angaÏova-

nosti EGAP, tj. 21,1 mld. Kã z celkové pojistné angaÏovanosti EGAP, která ke dni 31. prosince

1999 ãinila 64,7 mld. Kã.

Poji‰tûní teritoriálních a komerãních rizik, sjednávané s EGAP, v˘znamnû sniÏuje potenci-

ální moÏnost ztráty âEB vznikající z titulu v˘vozních úvûrov˘ch rizik. Poji‰tûní u EGAP je

podle zákona ã. 58/1995 Sb., i nadále povinné pro v‰echny produkty nabízené âEB za

pfiedpokladu existence odpovídajícího pojistného produktu. VyuÏívání pojistn˘ch produktÛ

EGAP uveden˘ch v zákonû ã. 58/1995 Sb., pfiispívá k vy‰‰í bezpeãnosti aktivních operací

âEB a zároveÀ se zprostfiedkovanû odráÏí na cenû zdrojÛ, které âEB získává na meziná-

rodních finanãních trzích. 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Spolupráce s OECD

âEB se v prÛbûhu roku 1999 spoleãnû s EGAP a Ministerstvem financí âR podílela i nadále

za âeskou republiku na ãinnosti pracovních skupin pro exportní úvûry OECD. Jedná se jme-

novitû o skupinu úãastníkÛ Konsensu OECD (Participants), ECG (Working Party on Export

Credits and Credit Guarantees), podskupinu Participants - tzv. Premia Group a Country Risk

Experts Group. 

Na 71. zasedání Participants v dubnu 1999 prezentovala âEB metodologii pro stanovení mi-

nimální úrokové sazby CIRR pro ãeskou korunu, vycházející v hlavních rysech z ustanove-

ní Konsensu OECD. Od ãervna 1999 je sazba podle navrÏené metodiky kaÏd˘ mûsíc jiÏ ofi-

ciálnû zvefiejÀována prostfiednictvím OECD. K 31. prosinci 1999 ãinil CIRR pro CZK 8,30 %. 

Ustavení Národního v˘boru ICC v âR

âEB pfiistoupila na iniciativu Hospodáfiské komory âR ustavit Národní v˘bor ICC

(Mezinárodní hospodáfiská komora se sídlem v PafiíÏi) v âeské republice. Vedle âSOB,

Komerãní banky, velk˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ a právních kanceláfií se tak stala jedním ze

zakládajících ãlenÛ tohoto v˘boru. K jeho hlavním cílÛm patfií odstraÀování pfiekáÏek a de-

formací v mezinárodním obchodû, zastupování obchodních zájmÛ ãeské podnikatelské

komunity pfii jednání s národními i mezinárodními organizacemi, poskytování komerãních

a dal‰ích sluÏeb prÛmyslov˘m podnikÛm aj.

SPOLUPRÁCE s ostatními institucemi
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Korespondenãní vztahy s bankami

V oblasti rozvoje korespondenãních mezibankovních vztahÛ byly v souvislosti s rozpracova-

n˘mi obchodními pfiípady v roce 1999 navázány korespondenãní vztahy, resp. vymûnûny

kontrolní dokumenty s fiadou nov˘ch bank. Celkov˘ poãet korespondentÛ âEB tak

vzrostl na 81.

Spolupráce s ostatními institucemi

Propagace produktÛ zv˘hodnûného financování je u âEB zaloÏena na spolupráci s instituce-

mi, které se zab˘vají pomocí podnikatelsk˘m subjektÛm aÈ jiÏ v rámci podpory podnikání

nebo pfiímo v rámci cílené podpory v˘vozu. Je to pfiedev‰ím Hospodáfiská komora âR s ce-

lou strukturou okresních hospodáfisk˘ch komor, síÈ regionálních poradensk˘ch a informaã-

ních center (RPIC) a agentura CzechTrade, Svaz prÛmyslu a dopravy âR, které pofiádají 

pravidelné v‰eobecnû zamûfiené nebo pfiíleÏitostné a cílené semináfie pro v˘vozce. âEB se

rovnûÏ podílí na vytvofiení jednotné informaãní databáze âeské rady pro podporu podniká-

ní a exportu pod zá‰titou Ministerstva prÛmyslu a obchodu âR, jejímÏ cílem je koordinace

ãinnosti v‰ech institucí zab˘vajících se podporou v˘vozu.



BILANCE AKTIV A PASIV

Úhrnná v˘‰e zdrojÛ, kter˘mi âEB disponovala k ultimu roku, ãinila 16 242 mil. Kã. Oproti

stejnému období r. 1998 do‰lo k jejich zv˘‰ení o témûfi 40 %. Z hlediska strukturálního ne-

do‰lo k zásadním zmûnám jednotliv˘ch poloÏek, cizí zdroje pfiedstavují 89,4 %, vlastní zdro-

je 10,6 % v‰ech zdrojÛ. 

Z hlediska cizích zdrojÛ nejv˘znamnûj‰ími jsou zdroje z emise dluhopisÛ, které pfiedsta-

vují objem 8 995 mil. Kã. Tyto zdroje byly doplnûny pfiijat˘mi úvûry od jin˘ch bank

v objemu 4 401 mil. Kã. Dal‰í sloÏkou cizích zdrojÛ jsou prostfiedky na vkladov˘ch a bûÏ-

n˘ch úãtech klientÛ, jeÏ jsou zfiizovány v souvislosti s poskytovan˘mi produkty zv˘hod-

nûného financování. ZÛstatek na tûchto úãtech ãinil 277 mil. Kã. Ve snaze respektovat

a dodrÏet principy obezfietného podnikání vytváfií âEB na vrub nákladÛ prÛbûÏnû v‰eo-

becné rezervy na krytí potenciálních rizik, a to v mífie, kterou jí povolují ustanovení

obecnû platn˘ch právních pfiedpisÛ pfii respektování té ãásti rizik, která je poji‰tûna EGAP.

V uplynulém roce byly tyto zdroje nav˘‰eny o více neÏ 109 mil. Kã a jejich celkov˘

objem dosahuje ãástky 266 mil. Kã. 

Do vlastních zdrojÛ (1 717 mil. Kã) patfií kromû vytvofieného zisku prostfiedky základního

jmûní, jejichÏ v˘‰e se v r. 1999 nezv˘‰ila a nadále pfiedstavuje ãástku 1 500 mil. Kã a fondy

tvofiené ze zisku ve v˘‰i 178 mil. Kã. Ke krytí pfiípadn˘ch ztrát slouÏí rovnûÏ zdroje rezerv-

ního fondu, kter˘ je vytváfien pfiídûly ze zisku. Prostfiedky v‰eobecného rezervního fondu

pfiedstavují ke konci sledovaného roku zdroj v objemu 175 mil. Kã.

FINANâNÍ hospodafiení
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Disponibilní zdroje vyuÏila âEB zejména k úvûrov˘m operacím zv˘hodnûného financování

a dal‰ím obchodÛm na penûÏním a kapitálovém trhu. Celková v˘‰e úvûrÛ v ãisté hodnotû

(sníÏená o vytvofiené opravné poloÏky) ãiní 12 588 mil. Kã, tj. 78 % z bilanãní sumy. Úvûry

poskytnuté jin˘m bankám ãiní 11 876 mil. Kã, úvûry klientÛm 712 mil. Kã. Doãasnû volné

zdroje, jeÏ âEB pfiechodnû nevyuÏila ke své úvûrové ãinnosti, byly za úãelem jejich zhodno-

cení umísÈovány na mezibankovním penûÏním a kapitálovém trhu, a to formou depozitních

obchodÛ a nákupu a drÏení cenn˘ch papírÛ. V souladu se svou obchodní strategií umístila

âEB k ultimu roku na mezibankovním trhu depozit 2 378 mil. Kã a 588 mil. Kã bylo inve-

stováno do cenn˘ch papírÛ (tj. pokladniãních poukázek, resp. dluhopisÛ denominovan˘ch

v CZK a USD). Hmotn˘ a nehmotn˘ majetek âEB urãen˘ k zabezpeãení její provozní ãin-

nosti pfiedstavoval v zÛstatkov˘ch cenách ãástku 36 mil. Kã.

Rozdíl aktiv a pasiv vykazovan˘ v bilanci za rok 1999 pfiedstavuje vytvofien˘ ãist˘ zisk po

zdanûní ve v˘‰i 39,6 mil. Kã.

V¯NOSY, NÁKLADY A TVORBA ZISKU

V r. 1999 âEB dosáhla celkov˘ch v˘nosÛ ve v˘‰i 1 629 mil. Kã, coÏ znamená proti r. 1998

zv˘‰ení o témûfi 30 %. Rozhodující sloÏkou byly v˘nosy z finanãních ãinností, které tvofií

99,5 % celkov˘ch v˘nosÛ. Nejvût‰í objem pfiedstavují v˘nosy z mezibankovních operací ve

v˘‰i 837 mil. Kã (zejména úroky pfiijaté od ostatních bank) a v˘nosy z devizov˘ch operací

ve v˘‰i 555 mil. Kã. Ostatní v˘nosy ve v˘‰i 237 mil. Kã jsou tvofieny zejména v˘nosy z ope-

rací s klienty, s cenn˘mi papíry a ostatními finanãními v˘nosy. 

Celkov˘ objem nákladÛ dosáhl v˘‰e 1 590 mil. Kã. Rozhodující sloÏkou jsou náklady na

emitované dluhopisy ve v˘‰i 621 mil. Kã a náklady na devizové operace ve v˘‰i 450 mil. Kã.

Náklady na devizové operace jsou kompenzovány v˘nosy z tûchto operací, takÏe celkov˘

dopad z nich pfiedstavuje zisk 105 mil. Kã. Tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek pfiedstavuje

náklad ve v˘‰i 152 mil. Kã. Na svoji ãinnost vynaloÏila âEB provozní náklady ve v˘‰i

112 mil. Kã, z nichÏ rozhodující ãást tvofiily nakupované v˘kony.

Rozdíl v˘nosÛ a nákladÛ provozního okruhu pfiedstavuje úhrnnou ãástku 39,8 mil. Kã zis-

ku pfied zdanûním. V souladu s ustanovením obecnû platn˘ch právních pfiedpisÛ podléhá

vytvofien˘ zisk dani z pfiíjmÛ, která byla pfiedbûÏnû propoãtena v ãástce 0,2 mil. Kã.



poloÏka nákladÛ / v˘nosÛ fiádek 31.12.1998 31.12.1999

Úroky z úvûrÛ a depozit 1 696 999 658 468

úroky v˘nosové 2 749 577 830 929

úroky nákladové 3 -52 578 -172 461

Poplatky a provize za bankovní sluÏby 4 13 555 -10 947

poplatky a provize pfiijaté 5 17 297 59 989

poplatky a provize placené 6 -3 742 -70 936

Operace s cenn˘mi papíry (bez majet. úãastí) 7 44 309 37 370

v˘nosy z operací s cenn˘mi papíry 8 44 554 38 794

náklady na operace s cenn˘mi papíry 9 -245 -1 424

Devizové operace 10 50 318 104 451

v˘nosy z devizov˘ch operací 11 422 175 555 003

náklady na devizové operace 12 -371 857 -450 552

Ostatní finanãní operace 13 10 158 136 754

v˘nosy z ostatních operací 14 15 371 136 754

náklady na ostatní operace 15 -5 213 0

Náklady na emitované dluhopisy 16 -570 392 -620 695

Rezervy a opravné poloÏky 17 -106 613 -152 347

pouÏití rezerv a opravn˘ch poloÏek 18 0 152

tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek 19 -106 613 -152 499

V‰eobecné provozní náklady 20 -108 779 -111 607

Ostatní provozní v˘nosy a náklady 21 2 636 -589

ostatní provozní v˘nosy 22 5 121 6 547

ostatní provozní náklady 23 -2 485 -7 136

Mimofiádné v˘nosy a náklady 24 58 -1 054

mimofiádné v˘nosy 25 109 1 064

mimofiádné náklady 26 -51 -2 118

Zisk pfied zdanûním 27 32 249 39 804

daÀ z pfiíjmÛ 28 0 -187

Zisk po zdanûní 29 32 249 39 617

V¯SLEDOVKA v tis. Kã (dle tuzemsk˘ch úãetních standardÛ)
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rozvahová poloÏka fiádek 31.12.1998 31.12.1999

Aktiva

Hotovost 1 123 212

Úãty u emisních bank 2 67 2 737

Pokladniãní poukázky 3 391 765 352 411

Vklady u penûÏních ústavÛ 4 2 127 676 2 408 791

Úvûry poskytnuté penûÏním ústavÛm 5 8 283 305 11 876 192

Úvûry poskytnuté klientÛm 6 186 445 712 328

Obligace a jiné cenné papíry s pevn˘m v˘nosem 7 236 391 235 891

Akcie a cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem 8 0 0

Majetkové úãasti s rozhodujícím a podstatn˘m vlivem 9 0 0

Hmotn˘ a nehmotn˘ majetek 10 20 678 35 683

Ostatní aktiva 11 381 981 618 332

Aktiva celkem 12 11 628 431 16 242 577

rozvahová poloÏka fiádek 31.12.1998 31.12.1999

Pasiva

Závazky vÛãi emisním bankám 13 0 0

Závazky vÛãi penûÏním ústavÛm 14 1 890 790 4 432 751

Úãty klientÛ 15 57 174 276 901

Vkladové certifikáty 16 0 0

Vydané dluhopisy 17 7 463 750 8 994 750

Ostatní pasiva 18 378 644 554 738

Závazky celkem 19 9 790 358 14 259 140

Rezervy 20 156 879 265 901

Základní jmûní a fondy

Základní jmûní 21 1 500 000 1 500 000

Fondy tvofiené ze zisku 22 148 945 177 919

z toho: zákonné rezervní fondy 23 146 388 175 332

Zisk z minul˘ch období 24 0 0

Zisk bûÏného období 25 32 249 39 617

Základní jmûní a fondy celkem 26 1 681 194 1 717 536

Pasiva celkem 27 11 628 431 16 242 577

ROZVAHA v tis. Kã (dle tuzemsk˘ch úãetních standardÛ)



AkcionáfiÛm spoleãnosti âeská exportní banka, a.s.:

Ovûfiili jsme úãetní závûrku spoleãnosti âeská exportní banka, a.s., k 31. prosinci 1999 v sou-

ladu se zákonem âNR ã. 524/1992 Sb., o auditorech a Komofie auditorÛ âeské republiky,

a auditorsk˘mi smûrnicemi vydan˘mi Komorou auditorÛ. Ná‰ audit zahrnoval ovûfiení

informací prokazujících údaje úãetní závûrky a úãetních postupÛ a odhadÛ pouÏit˘ch vede-

ním pfii jejím sestavení. Na‰e auditorské postupy byly provedeny v˘bûrov˘m zpÛsobem

a s ohledem na v˘znamnost vykazovan˘ch skuteãností.

Vedení spoleãnosti je odpovûdné za sestavení úãetní závûrky a za vedení úãetnictví tak, aby by-

lo úplné, prÛkazné a správné. Na‰í odpovûdností je vyjádfiit názor na úãetní závûrku jako ce-

lek na základû ovûfiení provedeného v souladu s tímto zákonem a auditorsk˘mi smûrnicemi.

Pfii ovûfiování úãetní závûrky jsme nezjistili Ïádné skuteãnosti, které by naznaãovaly, Ïe

úãetní záznamy, na základû kter˘ch byla úãetní závûrka sestavena, nebyly úplné, prÛkazné

a správné ve v‰ech souvislostech.

Podle na‰eho názoru úãetní závûrka ve v‰ech v˘znamn˘ch souvislostech vûrnû zobrazuje

majetek, závazky, vlastní jmûní a finanãní situaci spoleãnosti âeská exportní banka, a.s.,

k 31. prosinci 1999 a v˘sledky jejího hospodafiení za rok 1999 v souladu se zákonem

ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy.

Ovûfiili jsme také úãetní závûrku spoleãnosti âeská exportní banka, a.s., k 31. prosinci 1998

a na‰e zpráva z 26. bfiezna 1999 obsahovala v˘rok bez v˘hrad.

V˘roãní zpráva za rok 1999 obsahuje údaje o dÛleÏit˘ch skuteãnostech, které se vztahují

k úãetní závûrce spoleãnosti, a v˘klad o uplynulém a pfiedpokládaném v˘voji hospodafiení

a o finanãní situaci spoleãnosti. Úãetní informace obsaÏené ve v˘roãní zprávû jsme sesou-

hlasili s informacemi uveden˘mi v úãetní závûrce za rok 1999. Jiné neÏ úãetní informace

získané z úãetní závûrky a úãetních knih spoleãnosti jsme v‰ak neovûfiovali.

Arthur Andersen âeská republika, k.s.                              Magdalena Souãková  

licence ã. 334                                          dekret ã. 1291

24. bfiezna 2000

Praha, âeská republika

V¯ROK AUDITORA
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V r. 2000 âEB bude i nadále naplÀovat zámûry programového prohlá‰ení vlády âR v pro-

exportní politice, konkretizované jejím usnesením ã. 747 z listopadu 1998. Za tím úãelem zá-

kladním cílem âEB bude:

• udrÏet objem podpory v˘vozu formou podepsan˘ch úvûrov˘ch a záruãních smluv 

minimálnû na úrovni r. 1999,

• zv˘‰it stav poskytnut˘ch úvûrÛ na cca 19 mld. Kã,

• obezfietnou politikou udrÏet kvalitní portfolio úvûrÛ,

• hledat dal‰í moÏnosti prohloubení spolupráce s EGAP a ostatními institucemi zab˘vající-

mi se podporou v˘vozu, 

• podílet se sv˘mi produkty na revitalizaci a restrukturalizaci vybran˘ch podnikÛ,

• zjednodu‰it pfiístup klientÛ k úvûrov˘m zdrojÛm pfii dodrÏení pravidel obezfietnosti

podnikání,

• nadále zvlá‰tní pozornost vûnovat mal˘m a stfiedním podnikÛm,

• aktivnû se úãastnit a implementovat zmûny vypl˘vající z úãasti âEB v mezinárodních 

institucích.

ZÁMùRY POSKYTOVÁNÍ zv˘hodnûného financování v roce 2000



INFORMACE O VRCHOLOVÉM VEDENÍ âeské exportní banky, a.s.

Pfiedstavenstvo

Ing. Jan Mládek, CSc.
Ministerstvo financí âR

Ing. Václav Petfiíãek, CSc.
Ministerstvo prÛmyslu
a obchodu âR

Pfiedseda

Ing. Július Fröhlich
povûfien v˘konem funkce k 29. 1. 1999

Ing. Milena Horãicová, CSc. 
ukonãení v˘konu funkce k 25. 1. 1999

Ing. Irma Zlatohlávková
ukonãení v˘konu funkce k 31. 8. 1999

Ing. Jan Mládek, CSc.
povûfien v˘konem funkce k 10. 9. 1999

Ing. Milena Horãicová, CSc.
povûfiena v˘konem funkce k 10. 9. 1999

Ing. Július Fröhlich
ukonãení v˘konu funkce k 10. 9. 1999

Ing. Pavel Vacek
ukonãení v˘konu funkce k 31. 12. 1999

1. místopfiedseda

Ing. Tomá‰ Révész
âeská exportní banka, a.s.

2. místopfiedseda

Ing. Pavol Parízek
Exportní garanãní a poji‰Èovací 
spoleãnost, a.s.

âlenové

Ing. Milena Horãicová, CSc.
Ministerstvo financí âR

Ing. Miroslava Hrnãífiová, CSc.
âeská exportní banka, a.s.

Ing. Vlastimil Gejdo‰, CSc.
Ministerstvo prÛmyslu
a obchodu âR

Ing. Pavel Vacek
Ministerstvo zahraniãních vûcí âR

Ing. Marie Cihelnová
Ministerstvo zemûdûlství âR

Zmûny v prÛbûhu roku 1999
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Dozorãí rada

Ing. Jifií ·iman
Ministerstvo financí âR

Ing. Helena KníÏková
Ministerstvo zahraniãních vûcí âR

Ing. Jan Hajn˘
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âR

JUDr. Marián ·imek
Ministerstvo zemûdûlství âR

pan Petr Braun
povûfien v˘konem funkce 29. 1. 1999

pan Petr Braun
ukonãení v˘konu funkce k 24. 5. 1999

Ing. Jifií ·iman
povûfien v˘konem funkce 28. 5. 1999

Ing. Jifií Mace‰ka
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âR

Ing. Václav Bok
Exportní garanãní 
a poji‰Èovací spoleãnost, a.s.

Pfiedseda

âlenové

Zmûny v prÛbûhu roku 1999



V˘konné vedení âEB

Ing. Tomá‰ Révész generální fieditel 

Ing. Miroslava Hrnãífiová, CSc. námûstkynû generálního fieditele - obchodní úsek 

Ing. Miloslav Kubi‰ta námûstek generálního fieditele - ekonomick˘ úsek

Ing. Ladislav Dvofiák námûstek generálního fieditele - úsek úvûrÛ 

a informaãní technologie

Dozorãí rada

Odbor právní

Odbor finanãní
Odbor bankovních
informaãních
systémÛ

Odbor systémového
zabezpeãení BIS

Odbor úvûrÛ

Valná 

hromada

Generální fieditel

Pfiedstavenstvo

Kanceláfi G¤
Vnitfiní audit 
a kontrola

Úsek ekonomick˘
Úsek úvûrÛ
a informaãní
technologie

Organizaãní schéma

Odbor 
správy úvûrÛ

Odbor exportního
a projektového
financování

Odbor anal˘z

Úsek likvidity

Odbor treasury

Odbor
získávání zdrojÛ

Odbor
fiízení rizik

Úsek obchodní

Odbor 
platebního styku

Odbor úãetnictví
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Úãetní závûrka a ZPRÁVA AUDITORA
k 31. prosinci 1999



1) PouÏité zpÛsoby oceÀování, odpisování a postupy úãtování

1a) PouÏité zpÛsoby oceÀování majetku a závazkÛ

âeská exportní banka, a.s. (dále jen "banka"), oceÀuje majetek v souladu se zákonem o úãetnictví.

PenûÏní prostfiedky v ãeské mûnû jsou ocenûny nominální hodnotou. Hmotn˘ investiãní ma-

jetek, nehmotn˘ investiãní majetek a zásoby se oceÀují pofiizovací cenou, popfi. reprodukã-

ní pofiizovací cenou.

Pohledávky a závazky v ãeské mûnû jsou ocenûny nominální hodnotou. Ke standardním

a klasifikovan˘m úvûrÛm poskytnut˘m klientÛm jsou vytvofieny opravné poloÏky a rezervy.

Opravné poloÏky ke klasifikovan˘m úvûrÛm se vytváfiejí na základû anal˘zy návratnosti jed-

notliv˘ch úvûrov˘ch pfiípadÛ, v souladu s "Opatfiením âeské národní banky (dále jen

"âNB") ze dne 9. ãervence 1998". Banka vytváfií opravné poloÏky jak k poskytnuté jistinû,

tak i k ãástkám dluÏn˘ch dosud nesplacen˘ch úrokÛ a ostatních pohledávek za klientem.

Cenné papíry jsou ocenûny cenami pofiízení pfii pouÏití metody prÛmûrn˘ch cen. Pfii tvorbû

opravn˘ch poloÏek k cenn˘m papírÛm k obchodování banka pouÏívá metody v souladu

s "Opatfiením âeské národní banky ã. 3 ze dne 9. ãervna 1997 o zásadách vytváfiení portfo-

lií cenn˘ch papírÛ a majetkov˘ch podílÛ bankami a krytí rizika znehodnocení cenn˘ch pa-

pírÛ a majetkov˘ch podílÛ opravn˘mi poloÏkami".

Cenné papíry emitované bankou se oceÀují nominální hodnotou. Prodejní cena emitova-

n˘ch dluhopisÛ byla pfii prodeji sníÏena o diskont. V˘‰e diskontu je úãetnû zachycena na

úãtu ãasového rozli‰ení a rozpou‰tí se do nákladÛ po dobu trvání emise.

Majetek a závazky vyjádfiené v cizí mûnû se pfiepoãítávají na ãeskou mûnu podle ustanove-

ní § 24 odst. 2 zákona o úãetnictví smûnn˘m kursem vyhla‰ovan˘m âNB. V úãetní závûrce

za rok 1999 byl pouÏit kurs devizového trhu vyhlá‰en˘ âNB k 31. 12. 1999.

1b) Postupy odpisování hmotného a nehmotného majetku

Odepisování hmotného a nehmotného investiãního majetku se fiídí odpisov˘m plánem, sta-

noven˘m podle pfiedpokládané doby Ïivotnosti pfiíslu‰ného majetku a s pouÏitím rovno-

mûrného zpÛsobu odepisování, s v˘jimkou poãítaãÛ a software, kde se uplatÀuje zrychlené

odepisování. V roce 1999 nedo‰lo ve zpÛsobu odepisování ke zmûnám.

P¤ÍLOHA tvofiící souãást úãetní závûrky k 31. 12. 1999
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Drobn˘ hmotn˘ investiãní majetek (od 1 tis. Kã do 40 tis. Kã) se eviduje v rozvaze v pofiizo-

vacích cenách a jeho opotfiebení se vyjadfiuje nepfiímo formou oprávek, které se vytváfiejí ve

v˘‰i 100 % pofiizovací ceny pfii vydání tohoto majetku do pouÏívání.

1c) Postupy úãtování

Banka postupovala pfii úãtování podle úãtové osnovy a postupÛ úãtování pro banky, plat-

n˘ch pro rok 1999, kromû oceÀování cenn˘ch papírÛ, kde banka postupovala podle

"Opatfiení âNB ã. 3 ze dne 9. ãervna 1997 o zásadách vytváfiení portfolií cenn˘ch papírÛ

a majetkov˘ch podílÛ bankami a krytí rizika znehodnocení cenn˘ch papírÛ a majetkov˘ch

podílÛ opravn˘mi poloÏkami". Úãetnictví je vedeno v samostatném software "Úãetnictví",

kter˘ zaji‰Èuje vstupy a v˘stupy dle zákona o úãetnictví.

2) DaÀ z pfiíjmÛ a odloÏená daÀ

Splatná daÀ z pfiíjmÛ se poãítá za pomoci platné daÀové sazby z úãetního zisku zv˘‰eného

nebo sníÏeného o trvale nebo doãasnû daÀovû neuznatelné náklady a nezdaÀované v˘nosy

(napfi. tvorba a zúãtování ostatních rezerv a opravn˘ch poloÏek, náklady na reprezentaci,

rozdíl mezi úãetními a daÀov˘mi odpisy atd.). 

V roce 1999 banka neúãtovala o odloÏené dani. 

Vzhledem ke zmûnû metody v˘poãtu odloÏené danû od 1. 1. 2000 na rozvahovou metodu a moÏ-

nosti promítnout do kalkulace i ostatní doãasné rozdíly, banka vyãíslila tyto rozdíly následovnû: 

PoloÏky odloÏené danû Základ DaÀová OdloÏená OdloÏen˘ 

sazba daÀová daÀov˘

pohledávka závazek

Rozdíl mezi úãetní a daÀovou 

zÛstatkovou cenou investiãního majetku 966 31 % 299 0

Ostatní doãasné rozdíly:

OP k pohledávkám 8 403 31 % 2 605 0

Celkem 2 904 0

3) a 4) Majetkové úãasti

Banka nemá sama, ani prostfiednictvím tfietí osoby vystupující jejím jménem, Ïádné 

majetkové úãasti. 



5) Emise akcií

Banka v roce 1999 neemitovala nové akcie, základní jmûní banky v prÛbûhu roku nebylo

zvy‰ováno. 

Valná hromada banky na svém zasedání dne 2. 12. 1999 rozhodla o nav˘‰ení základního jmûní

banky. Základní jmûní banky se zvy‰uje penûÏit˘m vkladem z dosavadní v˘‰e 1 500 000 tis. Kã

o 150 000 tis. Kã, tedy na celkovou ãástku 1 650 000 tis. Kã. Splacení bylo provedeno 13. 3. 2000. 

6) Závazky z pfiijat˘ch úvûrÛ zvlá‰tního charakteru

Banka nemá k 31. 12. 1999 závazky z pfiijat˘ch úvûrÛ zvlá‰tního charakteru.

7) Úvûry poskytnuté bankám a jednotliv˘m sektorÛm

Banka poskytla k 31. 12. 1999 úvûry v celkovém objemu 12 643 114 tis. Kã; z toho bankám

v objemu 11 876 192 tis. Kã a klientÛm v objemu 766 922 tis. Kã. V‰echny úvûry byly po-

skytnuty v cizí mûnû. Opravné poloÏky k úvûrÛm klientÛm k 31. 12. 1999 pfiedstavují

54 594 tis. Kã (viz odstavec 16).

7a) Úvûry bankám dle smluvní a zÛstatkové doby splatnosti (v tis. Kã)

Banky celkem smluvní zÛstatková

aa) do tfií mûsícÛ 0 177 046

ab) do jednoho roku 248 880 1 087 776

ac) od jednoho roku do dvou let 0 1 224 613

ad) od dvou let do ãtyfi let 210 590 2 501 672

ae) od ãtyfi do pûti let 116 224 884 568

af) nad pût let 11 300 498 6 000 517

Celkem 11 876 192 11 876 192

z toho: sektor 421 - vefiejné penûÏní instituce smluvní zÛstatková

aa) do tfií mûsícÛ 0 0

ab) do jednoho roku 19 676 961 108

ac) od jednoho roku do dvou let 0 941 432

ad) od dvou let do ãtyfi let 0 1 882 864

ae) od ãtyfi do pûti let 0 812 517

af) nad pût let 6 970 849 2 392 604

Celkem 6 990 525 6 990 525
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z toho: sektor 423 - penûÏní instituce                                   
pod zahraniãní kontrolou smluvní zÛstatková

aa) do tfií mûsícÛ 0 0

ab) do jednoho roku 0 0

ac) od jednoho roku do dvou let 0 160 334

ad) od dvou let do ãtyfi let 160 334 392 091

ae) od ãtyfi do pûti let 0 0

af) nad pût let 3 273 030 2 880 939

Celkem 3 433 364 3 433 364

z toho: sektor 930 - banky nerezidenti smluvní zÛstatková

aa) do tfií mûsícÛ 0 177 046

ab) do jednoho roku 229 204 126 668

ac) od jednoho roku do dvou let 0 122 846

ad) od dvou let do ãtyfi let 50 256 226 717

ae) od ãtyfi do pûti let 116 224 72 052

af) nad pût let 1 056 619 726 974

Celkem 1 452 303 1 452 303

Klienti celkem smluvní zÛstatková

aa) do tfií mûsícÛ 179 471 260 162

ab) do jednoho roku 163 909 430 275

ac) od jednoho roku do dvou let 400 405 13 000 

ad) od dvou let do ãtyfi let 23 137 6 431

ae) od ãtyfi do pûti let 0 0

af) nad pût let 0 57 054

Celkem 766 922 766 922

z toho: sektor 101 - Vefiejné nefinanãní podniky smluvní zÛstatková

aa) do tfií mûsícÛ 0 0

ab) do jednoho roku 1 694 1 694

ac) od jednoho roku do dvou let 0 0

ad) od dvou let do ãtyfi let 0 0

ae) od ãtyfi do pûti let 0 0

af) nad pût let 0 0

Celkem 1 694 1 694



z toho: sektor 102 - Soukr. nefinanãní podniky smluvní zÛstatková

aa) do tfií mûsícÛ 179 471 260 162

ab) do jednoho roku 162 215 428 581

ac) od jednoho roku do dvou let 400 405 13 000

ad) od dvou let do ãtyfi let 23 137 6 431

ae) od ãtyfi do pûti let 0 0

af) nad pût let 0 57 054

Celkem 765 228 765 228

7b) Úvûry splatné na poÏádání a s krátkou v˘povûdní lhÛtou

K 31. 12. 1999 banka neposkytla úvûry splatné na poÏádání a s krátkou v˘povûdní lhÛtou.

7c) Zaji‰tûní úvûru pfievzetím movitého majetku od dluÏníka

Banka eviduje v operativní evidenci jeden pfiípad, jehoÏ zaji‰tûní je ve formû movitého majetku. 

8) Pfiijaté úvûry a emitované dluhopisy

K 31. 12. 1999 banka ãerpala od bank úvûry v cizí mûnû v objemu 4 401 255 tis. Kã.

8a) z toho dle smluvní a zÛstatkové doby splatnosti (v tis. Kã)

smluvní zÛstatková

aa) do tfií mûsícÛ 0 2 507 643

ab) do jednoho roku 0 23 666

ac) od jednoho roku do dvou let 0 23 665

ad) od dvou let do ãtyfi let 0 1 846 281

ae) od ãtyfi do pûti let 4 306 593 0

af) nad pût let 94 662 0

Celkem 4 401 255 4 401 255

V roce 1997 banka emitovala dluhopisy v objemu 8 994 750 tis. Kã (250 000 000 USD) 

se splatností v roce 2002. Cena emitovan˘ch dluhopisÛ byla pfii prodeji sníÏena o diskont.

ZÛstatek diskontu k 31. 12. 1999 ve v˘‰i 25 146 tis. Kã je vykázán v nákladech pfií‰tích období

(viz odstavec 20). âástka zaúãtovaná do nákladÛ v roce 1999 ãinila 10 131 tis. Kã a je vykázá-

na v úrokov˘ch nákladech.



8b) úvûry splatné na poÏádání a s krátkou v˘povûdní lhÛtou

K 31. 12. 1999 banka neãerpala úvûry splatné na poÏádání ani úvûry s krátkou v˘povûdní lhÛtou.

9) Podíl poskytnut˘ch a pfiijat˘ch úvûrÛ se splatností do jednoho roku

Banka poskytla úvûry se smluvní dobou splatnosti do jednoho roku v cizí mûnû v objemu

592 260 tis. Kã.

Banka nepfiijala úvûry se smluvní splatností do jednoho roku.

10) Konsorciální úvûry

K 31. 12. 1999 nebyly poskytnuty ani pfiijaty konsorciální úvûry.

11) Pohledávky a závazky kromû pohledávek a závazkÛ z úvûrÛ

V˘‰e pohledávek za âNB, která pfiedstavuje povinnou minimální rezervu dosáhla

k 31. 12. 1999 ãástky 2 737 tis. Kã.

K 31. 12. 1999 nemá banka pohledávky ani závazky z REPO operací.

Ostatní pohledávky za bankami k 31. 12. 1999 ve v˘‰i 2 408 989 tis. Kã zahrnují zÛstatky na

bûÏn˘ch úãtech u ostatních bank ve v˘‰i 30 527 tis. Kã a termínované vklady u ostatních

bank ve v˘‰i 2 378 462 tis. Kã.

âlenûní dle smluvní a zÛstatkové doby splatnosti (v tis. Kã):

smluvní zÛstatková

aa) do tfií mûsícÛ 938 989 1 538 989

ab) do jednoho roku 1 470 000 870 000

ac) od jednoho roku do dvou let 0 0

ad) od dvou let do ãtyfi let 0 0

ae) od ãtyfi do pûti let 0 0

af) nad pût let 0 0

Celkem 2 408 989 2 408 989

Ostatní závazky vÛãi bankám k 31. 12. 1999 ve v˘‰i 31 496 tis. Kã pfiedstavují zÛstatek na

bûÏném úãtu jin˘ch bank vedeném bankou. Tento závazek má jak smluvní tak zÛstatkovou

dobu splatnosti do tfií mûsícÛ. 
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Banka nemûla k 31. 12. 1999 závazky z termínovan˘ch vkladÛ pfiijat˘ch od ostatních bank. 

Ostatní závazky ke klientÛm ve v˘‰i 276 901 tis. Kã pfiedstavují zÛstatky vkladÛ pfiijat˘ch od

klientÛ k 31. 12. 1999.

âlenûní dle smluvní a zÛstatkové doby splatnosti (v tis. Kã):

smluvní zÛstatková

aa) do tfií mûsícÛ 164 228 168 078

ab) do jednoho roku 3 296 3 093

ac) od jednoho roku do dvou let 3 647 4 497

ad) od dvou let do ãtyfi let 8 124 3 627

ae) od ãtyfi do pûti let 0 1 308

af) nad pût let 97 606 96 298

Celkem 276 901 276 901

12) Odpis nepromlãen˘ch pohledávek

K 31. 12. 1999 nemá banka v evidenci odepsané nepromlãené pohledávky. V prÛbûhu roku

1999 banka postoupila ztrátovou pohledávku na EGAP, a.s. a obdrÏela pojistné plnûní ve v˘-

‰i 5 949 tis. Kã. V souvislosti s touto transakcí do‰lo rovnûÏ k rozpu‰tûní pfiíslu‰né opravné

poloÏky ve v˘‰i 146 tis. Kã (viz odstavec 16). 

13) Cenné papíry urãené k obchodování

V souladu s obchodní politikou banka nepouÏívá obchody s cenn˘mi papíry ke spekulativ-

ním úãelÛm. Banka vytvofiila investiãní portfolio alokací ãásti základního jmûní do státních

cenn˘ch papírÛ. 

V souladu se strategií banky pro investování do cenn˘ch papírÛ a majetkov˘ch úãastí vy-

tvofiila banka obchodní portfolio zahrnující státní cenné papíry pofiízené z doãasnû voln˘ch

zdrojÛ pro zv˘hodnûné financování v˘vozu a z alokace ãásti základního jmûní. V roce 1999

obchodovala banka s cenn˘mi papíry pouze na svÛj úãet.

Cenné papíry nekótované na burze

K 31. 12. 1999 mûla banka v drÏení pokladniãní poukázky v obchodním portfoliu v cenû po-

fiízení 352 411 tis. Kã, jejichÏ jmenovitá hodnota ãiní 359 790 tis. Kã. Pokladniãní poukázky

jsou denominovány v USD, se splatností do jednoho roku. 



Cenné papíry kótované na burze (v tis. Kã)

Investiãní portfolio:

Druh Kód emise Cena Cena
Emitent pofiízení trÏní

Dluhopis âR 95-97 CZ0001000376 MF âR 98 750 98 750

Dluhopis âR 95-97 CZ0001000459 MF âR 105 430 105 430

PovodÀov˘ dluhopis âR III/2002 CZ0001000553 MF âR 20 000 20 000

Celkem 224 180 224 180

âasovû rozli‰en˘ alikvotní úrokov˘ v˘nos k 31. 12. 1999 k investiãnímu portfoliu ãiní 11 711 tis. Kã.

Dluhopisy v investiãním portfoliu jsou splatné v rozmezí jednoho roku aÏ dvou let. 

TrÏní ocenûní cenn˘ch papírÛ bylo provedeno na základû § 8 "Opatfiení âNB ã. 3 ze dne 9. ãerv-

na 1997 o zásadách vytváfiení portfolií cenn˘ch papírÛ a majetkov˘ch podílÛ bankami a krytí ri-

zika, znehodnocení cenn˘ch papírÛ a majetkov˘ch podílÛ opravn˘mi poloÏkami". V souladu

s tímto opatfiením banka pouÏila pro trÏní ocenûní dluÏn˘ch cenn˘ch papírÛ cenu pofiízení.

14) Podíl dluhopisÛ a cenn˘ch papírÛ s pevn˘m v˘nosem a podíl emitovan˘ch

dluhopisÛ se splatností do jednoho roku na celkové hodnotû tûchto aktiv a pasiv

K 31. 12. 1999 banka vlastnila pouze státní cenné papíry s pevn˘m v˘nosem a pokladniãní

poukázky v cenû pofiízení 576 591 tis. Kã, jejichÏ podíl na celkové hodnotû aktiv ãiní 3,55 %.

Banka nemá k 31. 12. 1999 emitované dluhopisy se splatností do 1 roku.

15) Zástavy pfiedané pro vlastní závazky nebo pro tfietí strany

K 31. 12. 1999 banka nepfiedala aktiva do zástavy.

16) Postup v˘poãtu tvorby rezerv a opravn˘ch poloÏek a jejich pouÏití

Pfii tvorbû rezerv a opravn˘ch poloÏek banka postupuje v souladu s "Opatfiením âNB ze dne 

9. ãervence 1998" a v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem o dani z pfiíjmu a zá-

konem o rezervách pro zji‰tûní základu danû z pfiíjmÛ. Stav opravn˘ch poloÏek ke klasifiko-

van˘m úvûrÛm dosáhl k 31. 12. 1999 v˘‰e 54 594 tis. Kã. Celkov˘ stav rezerv vytvofien˘ch

bankou k 31. 12. 1999 ãinil 265 901 tis. Kã. 

Vzhledem k charakteru státních cenn˘ch papírÛ (cenné papíry se zaruãenou splatností 

- není riziko ztráty z jejich znehodnocení), nebyly k nim v roce 1999 vytváfieny opravné poloÏky.
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16a) Anal˘za tvorby a pouÏití rezerv 

Druh rezervy ZÛstatek Tvorba PouÏití ZÛstatek 
k 31. 12. 1998 k 31. 12. 1999

rezerva na úvûry 131 188 100 958 (6) 232 140

rezerva na záruky 25 691 8 070 0 33 761

Celkem 156 879 265 901

16b) Anal˘za tvorby a pouÏití opravn˘ch poloÏek 

Druh opravné ZÛstatek Tvorba PouÏití ZÛstatek 
poloÏky k 31. 12. 1998 k 31. 12. 1999

daÀovû uznatelné 2 866 43 471 (146) 46 191

daÀovû neuznatelné 8 403 0 0 8 403

Celkem 11 269 54 594

17) Rozpis zfiizovacích v˘dajÛ

V roce 1999 byla zÛstatková cena zfiizovacích v˘dajÛ plnû odepsána po uplynutí ãtyfi let od

zaloÏení banky. Banka provedla zúãtování plnû odepsan˘ch zfiizovacích v˘dajÛ.

18) Stav hmotného a nehmotného majetku a oprávek

18a) Hmotn˘ investiãní majetek (v tis. Kã)

ZÛstatek PfiírÛstky Úbytky ZÛstatek
k 31. 12. 1998 k 31. 12. 1999

Budovy, haly a stavby 235 81 0 316

Oprávky (1) (9) 0 (10)

Stroje, pfiístroje a zafiízení 25 810 9 725 (1 171) 34 364

Oprávky (18 019) (6 722) 1 171 (23 570)

Dopravní prostfiedky 2 586 1 959 (847) 3 698

Oprávky (2 161) (505) 847 (1 819)

Inventáfi 6 792 867 (2 841) 4 818

Oprávky (2 307) (1 766) 2 841 (1 232)

Drobn˘ hmotn˘ inv. majetek 12 792 2 441 (511) 14 722

Oprávky (12 792) (2 441) 511 (14 722)

Pofiízení majetku - HIM 2 237 12 781 (14 980) 38

Umûlecká díla 19 0 0 19

Zálohy na HIM 85 748 (189) 644

Celkem 15 276 17 266



18b) Nehmotn˘ investiãní majetek (v tis. Kã)

ZÛstatek PfiírÛstky Úbytky ZÛstatek 
k 31.12.1998 k 31.12.1999

Software 4 402 1 371 0 5 773

Oprávky (2 741) (1 401) 0 (4 142)

Zfiizovací v˘daje 8 220 0 (8 220) 0

Oprávky (7 692) (528) 8 220 0

Pofiízení majetku - NIM 3 213 10 351 (1 371) 12 193

Zálohy NIM 0 4 923 (330) 4 593

Celkem 5 402 18 417

19) Leasing

Banka nevyuÏívá hmotn˘ investiãní majetek kupovan˘ nebo prodávan˘ na základû leasingu.

20) Ostatní v˘znamné poloÏky

K 31. 12. 1999 ãiní zÛstatek ostatních aktiv 359 464 tis. Kã. Nejv˘znamnûj‰ími poloÏkami

obsaÏen˘mi v tomto zÛstatku jsou ãasové rozli‰ení v˘nosÛ z úrokov˘ch zaji‰Èovacích instru-

mentÛ (SWAP) ve v˘‰i 260 648 tis. Kã a pfiefakturace poji‰tûní úvûru ve v˘‰i 96 087 tis. Kã.

Náklady a pfiíjmy pfií‰tích období ve v˘‰i 258 868 tis. Kã obsahují ãasové rozli‰ení úrokÛ

z poskytnut˘ch úvûrÛ, ãasové rozli‰ení diskontu z emise dluhopisÛ (viz odstavec 8a) a nárok

na státní dotaci za poslední ãtvrtletí roku 1999. 

ZÛstatek ostatních pasiv k 31. 12. 1999 zahrnuje závazky z obchodního styku ve v˘‰i 97 428 tis. Kã,

závazky vÛãi zamûstnancÛm a pfiijaté zálohy.

21) PouÏití hospodáfiského v˘sledku

Na základû rozhodnutí valné hromady spoleãnosti konané dne 28. 5. 1999 bylo schváleno

následující rozdûlení zisku za rok 1998 (v tis. Kã):

Disponibilní zisk roku 1998 32 249

Základní pfiídûl do zákonného rezervního fondu 1 612

Dodateãn˘ pfiídûl do zákonného rezervního fondu 27 332

Ostatní pouÏití zisku 3 305

Nerozdûlen˘ zisk 0

Celkem 32 249
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Vedení banky pfiedbûÏnû navrhuje následující rozdûlení zisku za rok 1999 - dosud nebylo

pfiedstavenstvem projednáno a valnou hromadou schváleno (v tis. Kã):

Disponibilní zisk roku 1999 39 617

Základní pfiídûl do zákonného rezervního fondu 1 981

Dodateãn˘ pfiídûl do zákonného rezervního fondu 29 094

Ostatní pouÏití zisku 8 542

Celkem 39 617

22) Celkové ãástky majetku a závazkÛ v cizích mûnách pfiepoãtené na Kã

Aktiva

Cizí mûna Pfiepoãet na tis. Kã

USD 363 853 13 091 070

EUR 4 462 161 212

DEM 48 467 895 330

FRF 289 1 592

GBP 90 5 229

JPY 1 664 586

BEF 11 10

Celkem 14 155 029

Pasiva

Cizí mûna Pfiepoãet na tis. Kã

USD 363 697 13 085 461

EUR 24 673 891 436

DEM 8 423 155 598

FRF 34 187

BEF 1 464 1 309

Celkem 14 133 991

23) Nedokonãené termínové obchody

Termínové obchody zaji‰Èovací (v tis. Kã):

Typ obchodu Finanãní nástroj Pohledávky Závazky

FRA Úrok 600 000 600 000

SWAP Úrok 9 894 225 9 894 225

FORWARD Mûna 28 444 29 004

Celkem 10 522 669 10 523 229
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24) Hodnoty pfievzaté bankou a spravované jménem banky na cizí úãet

Banka nemá Ïádné hodnoty pfievzaté bankou od tfietích osob a spravované jménem banky

na cizí úãet.

25) V‰eobecné provozní náklady

V‰eobecné provozní náklady k 31. 12. 1999 ve v˘‰i 111 607 tis. Kã zahrnují:

(v tis. Kã)

Mzdové a sociální náklady 53 393

Odpisy 12 353

Nájemné z budov 13 513

Ostatní náklady (ostatní sluÏby, spotfieba materiálu a energie, cestovné atd.) 32 348

Celkem 111 607

Mzdové a sociální náklady:

(v tis. Kã)

a) osobní náklady a odmûny vedení 10 148

aa) mzdy a odmûny 7 517

ab) sociální náklady a zdravotní poji‰tûní 2 631

ac) odmûny ãlenÛm statutárních, fiídících a dozorãích orgánÛ 0

b) prÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ 106

poãet ãlenÛ dozorãí rady 6

poãet ãlenÛ obchodního vedení banky 7

26) Úvûry poskytnuté ãlenÛm správních fiídících a dozorãích orgánÛ

Tento typ úvûrÛ banka neposkytla.



âís. PoloÏka âís. Skuteãnost v úãetním období

pol. fiád. bûÏném minulém

a b c 1 2

1. V˘nosy z úrokÛ a podobné v˘nosy 1 999 977 850 084

1.1. v tom: úroky z CP s pevn˘m v˘nosem 2 38 780 44 554

2. Náklady na úroky a podobné náklady 3 912 588 680 266

2.1. v tom: náklady na úroky z CP s pevn˘m v˘nosem 4 621 930 570 367

3. V˘nosy z CP s promûnliv˘m v˘nosem 5 0 0

3.1. v tom: v˘nosy z akcií a jin˘ch CP 6 0 0

s promûnliv˘m v˘nosem

3.2. v tom: v˘nosy z majetkov˘ch úãastí 7 0 0

s podstatn˘m vlivem

3.3. v tom: v˘nosy z majetkov˘ch úãastí 8 0 0

s rozhodujícím vlivem

3.4. v tom: v˘nosy z majetkov˘ch úãastí 9 0 0

v pfiidruÏen˘ch subjektech

4. V˘nosy z poplatkÛ a provizí 10 196 743 32 669

4.1. v tom: v˘nosy z ost. operací - dotace ze SR 136 754 5 621

5. Náklady na placené poplatky a provize 11 71 125 9 268

6. Zisk (ztráta) z finanãních operací 12 92 394 51 728

7. Ostatní v˘nosy 13 6 547 5 121

8. V‰eobecné provozní náklady 14 111 607 108 779

8.1. v tom: náklady na zamûstnance 15 53 393 42 214

8.1.1. z toho: mzdy a platy 16 38 124 29 380

8.1.2. z toho: sociální poji‰tûní 17 10 482 8 536

8.1.3. z toho: zdravotní poji‰tûní 18 3 615 2 940

8.1.4. z toho: ostatní osobní a sociální náklady 19 1 172 1 358

8.2. v tom: ostatní provozní náklady 20 58 214 66 565

9. Tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek 21 0 0

k hmotnému a nehmotnému majetku

9.1. v tom: tvorba rezerv k hmotnému majetku 22 0 0

9.2. v tom: tvorba opravn˘ch poloÏek k hmotnému majetku 23 0 0

9.2. v tom: tvorba opravn˘ch poloÏek k nehmotnému majetku 24 0 0

10. PouÏití rezerv a opravn˘ch poloÏek 25 0 0

k hmotnému a nehmotnému majetku

10.1. v tom: pouÏití rezerv k hmotnému majetku 26 0 0

10.2. v tom: pouÏití opravn˘ch poloÏek k hmotnému majetku 27 0 0

10.3. v tom: pouÏití opravn˘ch poloÏek k nehmotnému majetku 28 0 0

V¯SLEDOVKA tvofiící souãást úãetní závûrky k 31. 12. 1999
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âís. PoloÏka âís. Skuteãnost v úãetním období

pol. fiád. bûÏném minulém

a b c 1 2

11. Ostatní náklady 29 7 136 2 485

12. Tvorba opravn˘ch poloÏek a rezerv k úvûrÛm a na záruky 30 152 499 106 613

13. PouÏití opravn˘ch poloÏek a rezerv k úvûrÛm a na záruky 31 152 0

14. Tvorba opravn˘ch poloÏek a rezerv k majetkov˘m úãastem 32 0 0

a ostatním finanãním investicím

15. PouÏití opravn˘ch poloÏek a rezerv k majetkov˘m úãastem 33 0 0

a ostatním finanãním investicím

16. Tvorba ostatních opravn˘ch poloÏek a rezerv 34 0 0

17. PouÏití ostatních opravn˘ch poloÏek a rezerv 35 0 0

18. DaÀ z pfiíjmÛ z bûÏné ãinnosti 36 187 0

19. Zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti za úãetní období 37 40 671 32 191

po zdanûní

20. Mimofiádné v˘nosy 38 1 064 109

21. Mimofiádné náklady 39 2 118 51

22. DaÀ z pfiíjmu z mimofiádné ãinnosti 40 0 0

23. Zisk nebo ztráta z mimofiádné ãinnosti po zdanûní 41 -1 054 58

24. Zisk nebo ztráta za úãetní období 42 39 617 32 249



BûÏné úãetní  období Minulé

âís. PoloÏka aktiv âís. Hrubá Úprava âistá úãetní

pol. fiád. ãástka ãástka období

(ãistá ã.)

a b c 1 2 3 4

1. Pokladní hotovost, vklady u emisních 1 2 751 0 2 751 80

bank, po‰tovní a ‰ekové úãty

1.1. v tom: pokladní hotovost 2 14 0 14 13

1.2. v tom: povinné minimální rezervy 3 2 737 0 2 737 67

2. Státní pokladniãní poukázky a jiné 4 352 411 0 352 411 391 765

pokladní poukázky pfiijímané 

âNB k refinancování

2.1. Státní pokladniãní poukázky 5 352 411 0 352 411 391 765

a obdobné dluhopisy emitované státem

2.2. Jiné pokladní poukázky 6 0 0 0 0

3. Pohledávky za bankami 7 14 285 181 0 14 285 181 10 411 091

3.1. splatné na poÏádání 8 30 527 0 30 527 7 412

3.1.1. v tom: bûÏné úãty u ostatních bank 9 30 329 0 30 329 7 302

3.1.2. v tom: ostatní pohledávky 10 198 0 198 110

splatné na poÏádání

3.2. ostatní pohledávky za bankami 11 14 254 654 0 14 254 654 10 403 679

3.2.1. v tom: termínované vklady 12 2 378 462 0 2 378 462 2 120 374

u ostatních bank

3.2.2. v tom: standardní úvûry poskytnuté 13 11 876 192 0 11 876 192 8 278 216

ostatním bankám

3.2.3. v tom: nelikvidní úvûry a pohledávky 14 0 0 0 5 089

3.2.4. v tom: podfiízená aktiva 15 0 0 0 0

4. Pohledávky za klienty 16 766 922 54 594 712 328 186 445

4.1. splatné na poÏádání 17 0 0 0 0

4.2. ostatní pohledávky za klienty 18 766 922 54 594 712 328 186 445

4.2.1. v tom: standardní úvûry 19 680 501 0 680 501 141 627

4.2.2. v tom: klasifikované úvûry 20 86 421 54 594 31 827 44 818

5. Obligace a jiné CP s pevn˘m 21 11 711 0 11 711 12 211

v˘nosem k obchodování

5.1. Dluhopisy emitované bankami 22 0 0 0 0

5.1.1. v tom: vlastní obligace 23 0 0 0 0

5.2. Dluhopisy emitované 24 11 711 0 11 711 12 211

ostatními emitenty

6. Akcie a jiné cenné papíry 25 0 0 0 0

s promûnliv˘m v˘nosem urãené

k obchodování

ROZVAHA tvofiící souãást úãetní závûrky k 31. 12. 1999
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BûÏné úãetní  období Minulé

âís. PoloÏka aktiv âís. Hrubá Úprava âistá úãetní

pol. fiád. ãástka ãástka období

(ãistá ã.)

a b c 1 2 3 4

7. Majetkové úãasti s podstatn˘m vlivem 26 0 0 0 0

7.1. V bankách 27 0 0 0 0

7.2. V ostatních subjektech 28 0 0 0 0

8. Majetkové úãasti 29 0 0 0 0

s rozhodujícím vlivem

8.1. V bankách 30 0 0 0 0

8.2. V ostatních subjektech 31 0 0 0 0

9. Ostatní finanãní investice 32 224 180 0 224 180 224 180

10. Nehmotn˘ majetek 33 22 559 4 142 18 417 5 402

10.1. v tom: goodwill 34 0 0 0 0

10.2. v tom: zfiizovací v˘daje 35 0 0 0 528

11. Hmotn˘ majetek 36 58 619 41 353 17 266 15 276

11.1. v tom: pozemky a budovy 37 0 0 0 0

pro bankovní ãinnost

11.2. v tom: ostatní hmotn˘ majetek 38 58 619 41 353 17 266 15 276

12. Vlastní akcie 39 0 0 0 0

13. Ostatní aktiva 40 359 464 0 359 464 233 232

14. Upsané základní jmûní splatné 41 0 0 0 0

a nezaplacené

15. Náklady a pfiíjmy pfií‰tích období 42 258 868 0 258 868 148 749

Aktiva celkem 43 16 342 666 100 089 16 242 577 11 628 431



âís. PoloÏka pasiv âís. Stav v bûÏném Stav v minulém 

pol. fiád. úãetním období úãetním období

a b c 5 6

1. Závazky k bankám 44 4 432 751 1 890 790

1.1. splatné na poÏádání 45 31 496 0

1.1.1. v tom: bûÏné úãty ostatních bank 46 31 496 0

1.1.2. v tom: ostatní závazky splatné na poÏádání 47 0 0

1.2. ostatní závazky k bankám 48 4 401 255 1 890 790

1.2.1. v tom: termínované vklady 49 0 373 203

od ostatních bank

1.2.2. v tom: ostatní úvûry pfiijaté 50 4 401 255 1 517 587

od ostatních bank

2. Závazky ke klientÛm 51 276 901 57 174

2.1. Úsporné vklady 52 0 0

2.1.1. v tom: splatné na poÏádání 53 0 0

2.2. Ostatní závazky ke klientÛm 54 276 901 57 174

2.2.1. v tom: splatné na poÏádání 55 164 228 23 804

3. Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy 56 8 994 750 7 463 750

3.1. Vkladové certifikáty 57 0 0

3.2. Ostatní dluhopisy 58 8 994 750 7 463 750

4. V˘nosy a v˘daje pfií‰tích období 59 390 926 322 097

5. Rezervy 60 265 901 156 879

5.1. Rezervy na standardní úvûry a na záruky 61 265 901 156 879

5.2. Rezervy na kurzové ztráty 62 0 0

5.3. Rezervy na ostatní bankovní rizika 63 0 0

5.4. Rezervy ostatní 64 0 0

6. Podfiízená pasiva 65 0 0

7. Ostatní pasiva 66 163 812 56 547

8. Základní jmûní 67 1 500 000 1 500 000

8.1. z toho: splacené základní jmûní 68 1 500 000 1 500 000

9. ÁÏiov˘ fond 69 0 0

10. Rezervní fondy 70 175 332 146 388

10.1. Povinné rezervní fondy 71 175 332 146 388

10.2. Rezervní fondy k vlastním akciím 72 0 0

10.3. Statutární rezervní fondy 73 0 0

10.4. Ostatní rezervní fondy 74 0 0

11. Kapitálové fondy a ostatní fondy ze zisku 75 2 587 2 557
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âís. PoloÏka pasiv âís. Stav v bûÏném Stav v minulém 

pol. fiád. úãetním období úãetním období

a b c 5 6

11.1. Kapitálové fondy 76 0 0

11.2. Ostatní fondy ze zisku 77 2 587 2 557

12. Nerozdûlen˘ zisk nebo neuhrazená ztráta 78 0 0

z pfiedchozích období

13. Zisk nebo ztráta za úãetní období 79 39 617 32 249

Pasiva celkem 80 16 242 577 11 628 431

âís. PoloÏka podrozvahy âís. Stav v bûÏném Stav v minulém 

pol. fiád. úãetním období úãetním období

a b c 7 8

1. Budoucí moÏné závazky k plnûní celkem 81 1 919 467 997 169

1.1. Pfiijaté smûnky (akcepty) a indosamenty 82 0 0

smûnek

1.2. Závazky ze záruk 83 1 919 467 997 169

1.3. Závazky ze zástav 84 0 0

2. Ostatní neodvolatelné závazky 85 15 337 532 4 886 440

3. Pohledávky ze spotov˘ch, termínov˘ch 86 10 522 669 6 209 717

a opãních operací

4. Závazky ze spotov˘ch, termínov˘ch 87 10 523 229 6 207 990

a opãních operací




