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Pokyn pro výpočet podílu hodnoty zboží a služeb českého původu na 
celkové hodnotě vývozu nebo výroby pro vývoz a další informace 

týkající se poskytování úvěrových a záručních produktů podpořeného 
financování ve vztahu k uvedenému podílu 

1. Podíl hodnoty zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu1 podle Smlouvy o vývozu nebo 
výroby pro vývoz podle Smlouvy o výrobě pro vývoz (dále jen „český podíl“) musí splňovat podíl stanovený 
Českou exportní bankou, a.s. (dále „ČEB“) https://www.ceb.cz/produkty/zakladni-podminky-a-
pozadavky/podil-zbozi-a-sluzeb-ceskeho-puvodu/. 

Pro produkty ČEB realizované s pojištěním pojistnými produkty Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. 
platí také podmínky EGAP pro výpočet podílu hodnoty zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě 
vývozu nebo výroby pro vývoz. 

2. Zboží a služby, které jsou předmětem vývozu podle Smlouvy o vývozu nebo výroby pro vývoz podle Smlouvy 
o výrobě pro vývoz, jsou považovány za zboží a služby českého původu, pokud jsou splněny následující 
podmínky: 

a) stranou Smlouvy o vývozu je vývozce, jímž je právnická osoba se sídlem na území České republiky 
nebo zahraniční společnost2; 

b) stranou Smlouvy o výrobě pro vývoz je výrobce, jímž je právnická osoba se sídlem na území České 
republiky nebo zahraniční společnost; 

c) zboží a služby, které jsou předmětem vývozu podle Smlouvy o vývozu, jsou vývozcem (definovaným 
dle písm. a)) fakturovány přímo dovozci; 

d) zboží a služby, které jsou předmětem výroby pro vývoz podle Smlouvy o výrobě pro vývoz, jsou 
výrobcem (definovaným dle písm. b)) fakturovány přímo vývozci; 

e) subdodávka pro vývoz nebo výrobu pro vývoz je vývozci či výrobci dodána a fakturována 
subdodavatelem, který je právnickou osobou se sídlem na území České republiky, fyzickou osobou s 
trvalým pobytem na území České republiky nebo Zahraniční společností (dále jen „český 
subdodavatel“); 

f) subdodávky (komponenty, součástky, materiál, apod.), které vývozce, výrobce nebo jeho český 
subdodavatel nakoupili ze zahraničí, jsou považovány za českého původu pouze, pokud vývozce, 
výrobce nebo český subdodavatel tyto subdodávky ve výrobě zhodnotili způsobem dle posouzení 
ze strany ČEB dostatečným. Nesmí se jednat o pouhý reexport zboží v nezměněném stavu nebo jen 
velmi jednoduchou manipulaci. Při posouzení míry zhodnocení je přihlíženo zejména k rozsahu a 
složitosti zhodnocení subdodávek na území České republiky nebo v zemi sídla Zahraniční společnosti 
formou montáže či opracování, a to především na základě věcného popisu způsobu zhodnocení 
předloženého vývozcem či výrobcem, popř. inspekční společností, kterým vývozce či výrobce doplní 
cenovou kalkulací; 

	
1 Hodnota vývozu je cena sjednaná ve Smlouvě o vývozu, jak je uvedeno v zákoně č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu 
se státní podporou. 
 

2 Zahraniční společnost je právnická osoba se sídlem v zahraničí, kterou právnická osoba se sídlem na území České republiky ovládá 
tím, že se na základním kapitálu společnosti přímo či nepřímo podílí z více než 50 % nebo kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích 
práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady, správní 
rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti. 
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g) z propočtu českého podílu se zcela vylučuje subdodávka ze zahraničí, která je součástí Smlouvy o 
vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz a na kterou ČEB získala pojištění od zahraniční ECA (Export 
Credit Agency) nebo komerční pojišťovny;  

h) v případě vývozního úvěru, je-li vývoz financován vícezdrojově, subdodávka ze zahraničí, která je 
součástí smlouvy o vývozu a která je financována bez státní podpory vývozu podle zákona  
č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, se z propočtu českého podílu 
zcela vylučuje; 

i) v případě bankovní záruky, je-li zahraniční subdodávka kryta protizárukou, se tato subdodávka z 
propočtu českého podílu zcela vylučuje; 

j) poplatky spojené s poskytnutím produktu ČEB se z propočtu českého podílu zcela vylučují. 

3. Subdodávky, které Vývozce, Výrobce nebo jeho český subdodavatel nakoupí ze zahraničí, a které nesplňují 
podmínky uvedené v čl. 2. tak, aby mohly být považovány za subdodávky českého původu, nebo které 
nejsou z propočtu podílu zboží a služeb vyloučeny dle podmínek uvedených v čl. 2 jsou pro účely propočtu 
českého podílu považovány za zahraniční subdodávky. 

4. Ustanovení o zahraničních subdodávkách dle čl. 2. písm. f) se nevztahují na subdodávky, které vývozce 
nakoupí od subdodavatelů v cílové zemi vývozu. Takové subdodávky představují místní náklady ("local 
costs") a vztahují se na ně příslušná ustanovení Konsensu OECD. 

5. V případě, že předmětem produktu ČEB jsou podle Smlouvy o vývozu dodávky zboží či služeb vývozcem, 
který je zahraniční společností, jsou tyto považovány za dodávky českého původu, jedná-li se o práce 
prováděné zaměstnanci zahraniční společnosti, popř. o subdodávky (komponenty, součástky, materiál 
apod.), které zahraniční společnost dle posouzení prokázání zhodnocení provedeného ČEB pro účely 
předmětu dodávky dostatečným způsobem zhodnotila. Navíc musí být naplněno alespoň jedno z 
následujících kritérií národního zájmu České republiky: 

a) dodávka napomáhá zaměstnanosti v České republice, 
b) dochází tím k podpoře malých a středních podniků, 
c) jedná se o vývoz vyspělých technologií, 
d) dochází k podpoře výzkumu a vývoje v České republice, 
e) dojde ke snížení nákladů a udržení mezinárodní konkurenceschopnosti, 
f) jedná se o podporu nového produktu, resp. proniknutí na nový trh,  
g) dividendy ze zahraniční společnosti budou použity v České republice, nebo 
h) dojde k jiným významným přínosům pro Českou republiku v delším časovém období. 

6. Vývozce či výrobce uvede v žádosti o podpořené financování přehled známých a předpokládaných 
hlavních subdodavatelů s uvedením předpokládané ceny jejich dodávek. Pokud nebudou subdodavatelé 
ještě známi, bude v žádosti o podpořené financování alespoň uvedeno, kde je předpokládán český 
subdodavatel a kde zahraniční subdodavatel, popř. seznam těchto potenciálních subdodavatelů. 

7. U produktů s objemem Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz, příp. objemem poskytované 
bankovní záruky s hodnotou 100 mil. Kč – 500 mil. Kč včetně předloží vývozce či výrobce nejpozději ve fázi 
konečného posouzení nebo v jiný okamžik specifikovaný ze strany ČEB základní informaci o výši českého 
podílu, a to Prohlášení o podílu hodnoty vývozu a informaci o výši podílu českých dodávek a subdodávek, 
podílu subdodávek ze třetích zemí, podílu místních nákladů a o klíčových subdodavatelích. 

  

https://www.ceb.cz/prohlaseni-o-podilu
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8. U produktů s objemem Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz, příp. objemem poskytované 
bankovní záruky vyšším 500 mil Kč předloží vývozce či výrobce nejpozději ve fázi konečného posouzení 
poskytnutí produktu Strukturovaný přehled cenové kalkulace Smlouvy o vývozu, resp. Smlouvy o výrobě pro 
vývoz včetně zapracování subdodavatelské struktury, s rozdělením dle jednotlivých položek: 

i. vlastní dodávky a služby vývozce či výrobce včetně ziskové marže, 
ii. české subdodávky zboží a služeb,  
iii. dodávky ze třetích zemí zhodnocené v České republice,  
iv. dodávky ze třetích zemí,  
v. místní náklady,  

jehož součástí bude propočet procenta českého podílu na hodnotě vývozu či výroby pro vývoz. 

9. ČEB průběžně monitoruje a vyhodnocuje dodržování Českého podílu v souladu s vnitřní metodikou ČEB, 
přičemž v rámci tohoto monitoringu může dojít k zapojení nezávislého externího subjektu (např. společnosti 
poskytující inspekční služby). 

10. Sankce a opatření: 
 
Pokud po uzavření produktové Smlouvy s vývozcem či výrobcem nebo Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů 
s vývozcem či výrobcem: 

a) nebude dodržen deklarovaný český podíl, tj. vývozce či výrobce  
b) pokud nebude vývozce či výrobce plnit svoje informační povinnosti ve vztahu k reálnému 

naplňování českého podílu, 

může ČEB rozhodnout o uplatnění některého z následujících opatření vůči vývozci či výrobci: 

i)  zpřísnění podmínek (např. informačních povinností) ve vztahu k českému podílu u nových OP, 
kde bude jedním ze subjektů vývozce či výrobce, 

ii)  neposkytnutí dalšího financování vývozu pro obchodní případy, kde bude výrobce či vývozce 
jedním ze subjektů. 

https://www.ceb.cz/strukturovany-prehled

