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Cílových zemí podpořeného 
financování 

Obchodních případů 

Podpořeného exportu (mld. Kč) 

Celková aktiva  (mld. Kč) 

Rating S & Р 
 

Stabilní výhled 

Rating Moody’s 
 
Stabilní výhled 

Vlastněna státem 

Založení České exportní banky 

Česká banka pro český export 

Data k 31. 12. 2016 
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Česká banka pro český export 

Česká exportní banka ve světě 
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Podpora MSP v roce 2016 

 

74% 

26% 

Ostatní 

MSP 

80 
nových 
smluv 
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PRODUKTY ČEB 

Předexportní úvěr 

Umožňuje českému výrobci, 
resp. exportérovi, financovat 
náklady spojené s realizací 
dodávek pro kupujícího (náklady 
na nákup surovin, materiálu a 
ostatních komponentů určených 
k výrobě pro export). 

. 

Dodavatelský / 

odběratelský úvěr 

Dodavatelský úvěr pro vývozce 

realizující vývozní zakázku  

Odběratelský úvěr pro zahraničního 

odběratele 

Trade Finance 

Odkup pohledávek z akreditivu bez 

postihu 

Odkup exportních pohledávek s 

pojištěním bez postihu 

Bankovní záruky 

Dokumentární platby 

Úvěr na investice 

Úvěr na investice v zahraničí 

umožňuje českému investorovi 

získat dlouhodobé úvěrové 

zdroje pro realizaci investice 

(založení dceřiné společnosti).  
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Agroexport s podporou ČEB v minulých letech  

            vychodní Evropa    střední Evropa 

                        Kuba                  západní Evropa  
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Česká banka pro český export 

 



10 | www.ceb.cz 

Cena úvěru = marže banky + 3M referenční sazba  

Modelový případ 

CZK: 1,20 % p.a. + 0,45 % p.a. = 1,65 % p.a. 

EUR: 1,50 % p.a. + 0,00 % p.a. (-0,33 % p.a.) = 1,5 % p.a. 

USD: 2,40 % p.a. + 1,31 % p.a. = 3,71 % p.a.  

 

 

Česká banka pro český export 
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Česká banka pro český export 
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Cena úvěru = marže banky + 5Y IRS 

Modelový případ 

CZK: 1,20 % p.a. + 1,04 % p.a. = 2,24 % p.a. 

EUR: 1,50 % p.a. + 0,14 % p.a. = 1,64 % p.a. 

USD: 2,40 % p.a. + 1,87 % p.a. = 4,27 % p.a.  

 

 

Česká banka pro český export 
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Shrnutí 

Nejrůznější teritoria 
(i složitější trhy) 

Podniky všech velikostí 
(nejen MSP) 

Kompletní produktová řada 

Expertíza a flexibilita 

Exportujte s ČEB 
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Ing. Michal Sedmera 
úvěrový manažer senior 

Děkuji za pozornost. 

 
 111 21 Praha 1, P.O. Box 870 

Vodičkova 34 
 

ceb@ceb.cz 
 
 
 

Sledujte nás 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/-esk-exportn-banka-czech-export-bank-
http://www.twitter.com/ceb_export

