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Už známe počet zemí, kam jste 
podpořili export. Zajímavější ale 
zřejmě bude údaj o jeho objemu.
Souhlasím, objem exportu je 
opravdu výmluvnější, od roku 
1996 do roku 2014 podpořila ČEB 
export v hodnotě 375,3 mld. Kč.

Kolik z těchto miliard se váže 
k roku 2014? 
V loňském roce bylo podepsáno 29 
nových smluv a několik dodatků 
ke smlouvám, uzavřených v minu-
losti. Celkový objem podepsaných 
smluv tak loni představoval částku 
10,05 mld. Kč. 

Co bylo největším kontraktem?
Šlo o navýšení objemu financování 
dostavby 3. a 4. bloku slovenské 
jaderné elektrárny Mochovce.

Je možné hovořit i o typickém 
klientu ČEB?
Naší cílovou skupinou jsou vývoz-
ci bez ohledu na velikost obratu. 

Díky České exportní bance tuzemští exportéři každý rok rozšiřují 
svůj záběr o nová teritoria. „V současné době evidujeme 82 zemí, 
kam jsme za dobu své existence podpořili export,“ tvrdí Karel 
Bureš, generální ředitel České exportní banky (ČEB). 

K. Bureš: Stavíme na korektních
vztazích s exportéry a investory

Kromě vývozních transakcí velkých 
objemů a spolupráce s velkými 
exportéry se zaměřujeme i na malé 
a střední podniky a obchodní pří-
pady s menšími objemy exportu. 

ČEB z principu financuje obcho-
dy v oblastech, které jsou podle 
OECD rizikové. Má na teritoriální 

strukturu úvěrů vliv i mezinárod-
ní situace? 
Struktura úvěrů se zákonitě mění, 
protože sami exportéři stále hleda-
jí nová teritoria. I my jako banka 
jsme už před dvěma lety změnili 
firemní filozofii a zaměřili se na 
teritoriální diverzifikaci a zároveň 
růst na nových trzích. Naše před-

stavy se naplňují. Příkladů nových 
teritorií je několik. Zatím posled-
ním přírůstkem je Mosambik, kde 
budou dislokována dvě letadla 
L 410, vyrobená v Aircraft Indu-
stries (dříve Let Kunovice), jejichž 
export do této africké země jsme 
podpořili. Pokud se ale ptáte na 
Rusko a Ukrajinu, zájem o export 
do Ruska přetrvává, i když není 
tak silný jako v minulých letech. 
Naši exportéři nechtějí ztrácet své 
pozice, které si na ruském trhu 
vybudovali. ČEB je rozhodně bude 
v jejich aktivitách podporovat. Roz-
hodující pro plné obnovení finan-
cování však bude stabilita rublu. 
Situaci na Ukrajině monitorujeme 
také a jsme připraveni zareagovat 
na pozitivní vývoj. 
   
Můžete být konkrétnější v otáz-
ce nových exportních teritorií, 
případně nových oborů exportu?
Už nyní je jasné, že půjde zejména 
o Asii a Afriku. Pokud jde o nové 
obory, stanovili jsme si priority pro 
nejbližší roky. Budeme výrazněji 
podporovat letecký průmysl, výrobu 
a distribuci elektřiny z klasických 
zdrojů a technologie na produk-
ci a zpracování potravin. Obecně 
platí, že preferujeme export s vyšší 
přidanou hodnotou a významným 
podílem moderních technologií. 
I proto jsme loni podepsali Memo-
randum o spolupráci s Technolo-
gickou agenturou ČR, v němž jsme 
se mimo jiné dohodli na spoluprá-
ci při přípravě a realizaci nových 
programů podpory aplikovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací a následně i při uplatnění 
jejich výsledků v praxi.  

Která odvětví v úvěrovém portfo-
liu momentálně vedou? 
Je to výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla a klimatizace s 58,5 %. 
Další je například výroba základ-
ních kovů, hutní zpracování kovů 
a slévárenství.

A teritoriálně?
Podle údajů k 28. únoru letošní-
ho roku patří stále největší podíl 

ČEB preferuje export s vyšší přidanou hodnotou 
a významným podílem moderních technologií

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) 

Je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu, přímo 
a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou sou-
část systému státní proexportní politiky. Jejím posláním je podporovat 
český vývoz a povědomí o České republice ve světě, což vede k podpoře 
její celkové konkurenceschopnosti. ČEB má mnohaleté zkušenosti 
z financování jak velkých vývozních transakcí českých exportérů, tak 
i z vývozních kontraktů na menší celky či dílčí dodávky. Většinu produktů 
banky dnes čerpají zahraniční odběratelé – partneři českých vývozců, 
pro něž se tak české zboží a služby stávají žádané nejen svou cenou, ale 
i kvalitou. Banka klade důraz na komplexnost nabídky svých produktů. 
V poslední době vidí svou úlohu vedle financování exportu zboží a služeb 
také v nabídce zajištění inženýrských, především liniových staveb v zahra-
ničí. Realizuje rovněž řadu modelů strukturovaného a projektového finan-
cování. Českým investorům poskytuje výhodné financování jejich záměrů 
vybudovat nové výrobní kapacity v zahraničí nebo kapitálově vstoupit 
do zahraničních firem. ČEB rovněž výrazně rozšířila služby financování 
malých a středních podniků, jejichž činnost je spojená s exportem.
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(33,80 %) Ruské federaci. Na dru-
hém místě je Slovensko s 22,30 % 
a na třetím Turecko s podílem 
19,74 %. Čtvrtou příčku obsadil 
Ázerbájdžán (9,96 %) a pátou Gru-
zie (5,75 %). Zbytek – 8,45 % – tvoří 
desítka dalších zemí. 

K rozšíření teritoriálního záběru 
může přispět ekonomická diplo-
macie, účast zástupců banky 
v podnikatelských misích. 
Určitě, často začínáme jednat 
o financování exportu českých 
firem přímo v cizích zemích, kte-
ré máme šanci navštívit jako čle-
nové podnikatelských misí. Jen 

v prvním čtvrtletí jsme byli členy 
pěti misí, konkrétně šlo o mise do 
Ázerbájdžánu, Indie, Koreje, Nepá-
lu, Srbska a Turecka. Například 
v Ázerbájdžánu, kam naši zástupci 
doprovázeli Jana Mládka, ministra 
průmyslu a obchodu, šlo o pro-
jednání přípravy podpisu klubo-
vého úvěru na rekonstrukci prio-
ritního koridoru železniční tratě 
Baku-Tbilisi-Kars. Další jednání 
se týkala dostavby dálnice z Baku 
na hranice Ruské federace, kde si 
při stavbě prvního úseku, financo-
vaného ČEB, udělala velmi dobré 
jméno společnost OHL ŽS, a.s. Ta 
má nyní velkou šanci na realizaci 

dostavby formou klubového finan-
cování ČEB spolu s ČSOB. 

Další formou pomoci českým expor-
térům mohou být i memoranda, 
kterých jste loni podepsal několik. 
Došlo k nějakému podpisu i letos?   
Zatím ne, ale jeden se připravuje. 
Přesně 2. února 1950 totiž navázalo 
tehdejší Československo diploma-
tické styky s Vietnamem. V letošním 
roce proto uspořádá Vietnam v ČR 
několik akcí, které připomenou 
65. výročí nejen diplomatických 
vztahů mezi oběma zeměmi. Ve 
Vietnamu zase bude probíhat rok 
kultury ČR. Obě země ale spojují 

i silné ekonomické vazby. Posílit by 
v jubilejním roce měla i spolupráce 
naší banky a vietnamské BIDV (Bank 
forInvestment and Developmentof 
Vietnam). Podepíšeme Memoran-
dum o spolupráci, které by mimo 
jiné mělo usnadnit českým exporté-
rům vstup na vietnamské trhy.  
 
Letos ČEB oslaví dvacet let své 
existence. Vstoupili jste do jubi-
lejního roku s nějakou vizí? 
Především jsme „přepnuli“ na vyšší 
level. Současně chceme mít nadá-
le korektní vztahy s exportéry. To 
znamená, že klienti musí dostat od 
ČEB profesionální servis a zároveň 
cítit spoluodpovědnost za případy, 
které financujeme. Celý systém 
musí být dlouhodobě stabilní.  
 
Co vás nejvíc potěší jako dárek 
k narozeninám banky?
Vždycky mě potěší, když se setkám 
s exportérem a ten říká, že bez ČEB 
by se jeho export neuskutečnil. 
Jsou i takoví, kteří říkají, že díky 
nám rostou. 

Petr Križan

Autor je ředitelem odboru Mezinárodní 

vztahy a komunikace České exportní banky. 

Vystudoval Fakultu strojní ČVUT (1992), obor Ekonomika a manage-
ment. V bankovnictví se pohybuje celou svou profesní kariéru. Pracoval 
v několika tuzemských a mezinárodních bankách – ČSOB, Českomo-
ravské záruční a rozvojové bance, BNP–Dresdner Bank Praha a české 
pobočce HSBC Bank plc, kterou v roce 1997 spoluzakládal. Působil 
také mimo Česko – v roce 2005 založil a do roku 2010 řídil HSBC Bank 
plc na Slovensku a poté v Ruské federaci krizově řídil korporátní banku 
HSBC Bank (RR). Specializoval se na investiční bankovnictví, finanční 
trhy, korporátní bankovnictví a získal zkušenosti v retailu a spotřebitel-
ském financování. Členem představenstva ČEB je od ledna 2014, od 
června 2014 je předsedou představenstva a generálním ředitelem. 

Karel Bureš (47)

Česká banka 
pro český export

Česká exportní banka, a.s.
n plně ve vlastnictví českého státu
n jeden z pilířů proexportní politiky 
n poskytuje exportní financování 

zejména v rizikovějších teritoriích
n klienty banky jsou čeští vývozci 

bez ohledu na velikost obratu 

Ratingové hodnocení
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