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Cílových zemí podpořeného 
 

financování 

Realizovaných obchodů 

Mld. CZK objemu podpořeného 
 

financování 

Celková aktiva v mld. EUR 

S & P rating 
 

Stabilní výhled 

Moody’s rating 
 
Stabilní výhled 

Vlastněna státem 

Založení banky 

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA V KOSTCE 
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ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA V KOSTCE 
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Transakce do zemí s vyšší 
mírou teritoriálního a 
komerčního rizika 

Všechny typy výrobků, 
zejména však podpora 
odvětví, která nejsou pro 
některé komerční banky 
atraktivní 

Poskytuje financování v 
souladu s pravidly WTO, 
OECD a EU 

POSLÁNÍ ČEB 
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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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dodávky potravinářské pšenice a sušeného mléka 

 teritorium vývozu: Kuba 

 cca 10 mil. EUR 

 L/C  s odloženou splatností 360 dnů od data dodávky 

pojištění EGAP typu Bf 

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ TRANSAKCE 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHj-TH6o7PAhUBthoKHfHJBF4QjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/photos/barley/&bvm=bv.132479545,d.d2s&psig=AFQjCNGp26ruN7p3esZKKc46Hrft7I3E_A&ust=1473941590110695
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Dodávka zboží/služeb 06 
Podpis smlouvy o 
odkupu/pojistné 
smlouvy 

05 

Vyjednávání o 
vývozním kontraktu 01 

Akcept banky 
vystavující L/C ze 
strany ČEB/EGAP 

02 

Vystavení L/C bankou 
odběratele 04 

Akcept L/C 
dokumentů bankou 
vystavující L/C 

08 
Předložení L/C 
dokumentů do ČEB 07 

Úhrada pohledávek 
z L/C do ČEB 10 

ODKUP POHLEDÁVKY Z AKREDITIVU - SCHÉMA 

Návrh textu L/C 03 

Odkup pohledávky z 
L/C 09 
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Technika a technologie 

• Technologie ustájení a dojení do Ruska - přímý 

vývozní odběratelský úvěr 

• Cukrovary do Íránu a Egypta – bankovní záruky a 

úvěry 

• Pekařské pece, linky na výrobu pečiva na 

Ukrajinu, Slovensko a do Běloruska – přímé 

vývozní odběratelské, přímé vývozní 

dodavatelské úvěry a odkup pohledávek z 

kontraktu 

• Malotraktory do západní Evropy – rámec na 

odkupy pohledávek z kontraktu 

 

ČEB ÚSPĚŠNĚ FINANCOVALA 
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Spolehlivý partner s unikátním servisem pro 

financování exportních příležitostí na 

zahraničních trzích. 

Děkuji za pozornost! 

Michal Nejedlý 
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