
1.  VÝSLEDKY ČEB JAKO NÁSTROJE ČR PŘI PODPOŘE ČESKÝCH EXPORTÉRŮ A VÝROBCŮ ZA DOBU EXISTENCE 1996–2017

l Objem poskytnutých finančních produktů, tedy úvěrů a záruk = 351 mld. Kč.

l Tržby českých vývozců/výrobců podpořeny finančními produkty ČEB = 673 mld. Kč.

l Celkově podpořeno 224 českých vývozců a výrobců pro export do 85 teritorií.

l Podpořeno více než 100.000 stávajících nebo nově vytvořených pracovních míst přímo u podpořených

vývozců/výrobců a cca 250.000 pracovních míst v ekonomice.

l Podíl na celkové pojistné angažovanosti EGAP činil k 31. 12. 2016 necelých 46 %. To vyjadřuje tržní mezeru

pro ČEB reflektující neuspokojenou poptávku po exportním financování ze strany komerčních bank v ČR,

které jsou téměř zcela v zahraničním vlastnictví a některé společnosti či sektory jimi nemohou být podpořeny

– typicky jaderná energetika, obranný či letecký průmysl.

l Podíl ČEB na sumě pojistného zaplaceného EGAP pojištěnými subjekty = 41,4 %.

l Podíl ČEB na pojistném plnění vyplaceném EGAP pojištěným subjektům = 39 %.

l Podpora exportu je stejně jako v jiných zemích OECD založena na principu dotací ze státního rozpočtu pro

státní nástroje podpory vývozu. V souvislosti s historickým objemem poskytnutého financování v objemu

351 mld. Kč poskytla ČR na špatné úvěry v období let 1996-2017 dotace v objemu 7,8 mld. Kč, tj. 2,2 %

z celkového objemu financování, tj. 1,2 % z historického objemu podpořeného vývozu 673 mld. Kč.

2.  OBCHODNÍ VÝSLEDKY ČEB V OBDOBÍ 2014–2017

l Objem nových úvěrů a záruk v roce 2017 = 4,3 mld. Kč, tedy 2x více než ve 2016.

l Počet obchodů v roce 2017 = 181, to je 4x více než před 5 lety a nejvíc v historii.

l Celkový objem úvěrových obchodů v letech 2014–2017 = 19,02 mld. Kč.

l Všechny nové úvěry řádně spláceny, vše bez selhání, tzv. NPL ratio je nulové.

l Celkový počet úvěrových obchodů v letech 2014–2017 = 307.

l Aktivní podpora malých a středních podniků, tzv. „SME“:

l Aktivní diverzifikace portfolia u nových obchodů = 66 % do zemí mimo EU a 26 nových teritoriálních

destinací českého exportu.

l Objem nových obchodů dle země vývozu v letech 2014–2017: Indonésie = 17,6 %, Ázerbájdžán = 16,6 %, 

USA = 6,8 %, Irák = 6,2 %, Rusko = 5,7 %, Brazílie = 5 %, Kuba = 2,8 %, Mauricius = 2 %.

l Pokles expozice v Rusku mezi lety 2014 a 2017 o 12 mld. Kč, což odpovídá poklesu o 41,3 %.
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AKTUÁLNÍ INFORMACE O ČESKÉ EXPORTNÍ BANCE

PODPORA SME 2015 2016 2017

Objem SME obchodů (v mil. Kč) 63,9 329,6 551,6 

Počet SME obchodů (ks) 35 59 100



3.  FINANČNÍ UKAZATELE ČEB – TLAK NA EFEKTIVITU

l Celkové provozní náklady v roce 2017 nejnižší za posledních 5 let.

l Provozní náklady mezi roky 2015 a 2017 sníženy o 23 %, tedy o 123 mil. CZK.

l Správní náklady, odpisy, mzdy mezi 2014 a 2017 sníženy o 20 %, tedy o 84 mil. CZK.

l Základní kapitál banky = 5 mld. Kč.

l Vlastní kapitál = více než 6,7 mld. Kč.

l Zisk před zdaněním 1996-2017 = 4,9 mld. Kč.

l Zisk před zdaněním 2013-2017 = 2,5 mld. Kč.

l Daň z příjmů odvedená za 2013-2017 = 2,0 mld. Kč.

l Nulový dotační požadavek za dva roky, ČEB nežádala dotaci v letech 2016 a 2017.

*Přijatá dotace v letech 2013–2015 souvisí s čištěním pohledávek v selhání z let 2006–2011 a krácením pojistného plnění EGAP.

4.  POHLEDÁVKY V SELHÁNÍ (NON-PERFORMING LOANS) – SNIŽOVÁNÍ ZÁTĚŽE Z MINULOSTI

l Vrchol objemu pohledávek v selhání (jistin úvěrů) k 9/2015 = 41,74 mld. Kč.

l Pokles objemu pohledávek v selhání (jistin úvěrů) k 12/2017 = 24,81 mld. Kč, tj. za dva roky pokles o 17 mld. Kč

(o 40 %).

l V letech 2015–16 banka úspěšně restrukturalizovala, při posílení své pozice zajištěného věřitele, 4 velké

obchodní případy (3 v Rusku, 1 v Turecku) v souhrnném objemu téměř 15 miliard Kč. Všechny související

úvěry jsou již minimálně 2 roky řádně spláceny dle nových splátkových kalendářů.

l Po odečtení úspěšně restrukturalizovaných a dnes řádně splácených pohledávek zbývají v bilanci ČEB

pohledávky v selhání v objemu cca 20,6 mld. Kč (jistin úvěrů), tj. snížení pohledávek v selhání o cca 50 %

od roku 2015, tedy v souladu se zadáním akcionářů z 28. dubna 2015.
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AKTUÁLNÍ INFORMACE O ČESKÉ EXPORTNÍ BANCE

KLÍČOVÉ FINANČNÍ UKAZATELE 2013 2014 2015 2016 2017

Zisk před zdaněním (v tis. Kč) 308 549 786 611 259

Daň z příjmu PO (v mil. Kč) 509 381 927 194 2

Zisk po zdanění (v mil. Kč) -201 168 -141 417 257

Dotace (v mil. Kč)                                                 2 187*         578*     3 824* 0 0

Správní náklady a odpisy (v mil. Kč) 396 430 417 354 346

Ostatní provozní náklady (v mil. Kč) 64 81 118 65 66

– Z toho náklady na vymáhání (v mil. Kč) 61 78 72 63 32

Objem výtěžku z rizikových pohledávek
x x 905 1 100 1 330

ve správě Workout (v mil. Kč)


