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ExportnExportníí politika z pohledu vlpolitika z pohledu vláádydy
�� Export je motorem Export je motorem ččeskeskéé ekonomikyekonomiky

�� ČČeskeskáá ekonomika je zekonomika je záávislvisláá na na úúspspěěchu chu ččeských firem na eských firem na 
svsvěětovtovéém trhum trhu

�� SS ttíím souvism souvisíí i vysoki vysokáá mmííra otevra otevřřenosti enosti ččeskeskéé ekonomikyekonomiky

�� ČČeskeskéé firmy, kterfirmy, kteréé jsou jsou úúspspěěššnnéé na zahranina zahraniččnníím trhu majm trhu majíí::
�� vysokou mvysokou mííru produktivity prru produktivity práácece

�� rychlejrychlejšíší proces inovacproces inovacíí a modernizace výrobya modernizace výroby

�� kvalitnkvalitněějjšíší řříízenzeníí i management (vi management (vččetnetněě obchodu)obchodu)

�� vytvvytváářřejejíí vvííce pracovnce pracovníích pch přřííleležžitostitostíí pro vpro vííce kvalifikovance kvalifikovanéé
zamzaměěstnance stnance 



Vývoj svVývoj svěětovtovéého trhu ho trhu 
pod vlivem dopadu finanpod vlivem dopadu finanččnníí krize v USAkrize v USA

�� Krize se projevila výrazným zpomalenKrize se projevila výrazným zpomaleníím svm svěětovtovéé ekonomiky, vekonomiky, vččetnetněě
zemzemíí eurozeurozóóny ny 
�� ekonomický výkon eurozekonomický výkon eurozóóny poklesl ve 3. ny poklesl ve 3. ččtvrtlettvrtletíí 2008 o 0,2% 2008 o 0,2% 

�� ČČeský vývoz beský vývoz běěhem roku vykazoval tendenci ke zpomalenhem roku vykazoval tendenci ke zpomaleníí rrůůstustu
�� ta se projevovala pta se projevovala přředevedevšíším vm v jeho korunovjeho korunovéém vyjm vyjááddřřeneníí
�� vv EUR a vEUR a v USD rostl vývoz pUSD rostl vývoz přřibliibližžnněě stejnými (v pstejnými (v přříípadpaděě USD dokonce USD dokonce 

vyvyššíššími) tempy mi) tempy 

�� VýraznVýrazněějjšíší dopady poklesu vndopady poklesu vněějjšíší poptpoptáávky a zpomalenvky a zpomaleníí rrůůstu, resp. stu, resp. 
poklesu ekonomiky hlavnpoklesu ekonomiky hlavníích vývoznch vývozníích partnerch partnerůů se zase začčaly aly 
projevovat aprojevovat ažž ve druhve druhéém pololetm pololetíí 2008 (zejm2008 (zejmééna vna v mměěssííccíích zch záářříí a a 
ppřředevedevšíším m řřííjnu)jnu)
�� vv řřííjnu klesl vývoz proti stejnjnu klesl vývoz proti stejnéému mmu měěssííci roku 2007 ve vci roku 2007 ve vššech mech měěnnáách, ch, 

nejvnejvííce vce vššak vak v KKčč (o 10,7 %), v(o 10,7 %), v USD (o 7,6 %) a vUSD (o 7,6 %) a v EUR (o 1,5 %). EUR (o 1,5 %). 
�� vv řřííjnu 2008 skonjnu 2008 skonččila obchodnila obchodníí bilance schodkem 4,0 mld. Kbilance schodkem 4,0 mld. Kčč, , 

tj.mezirotj.meziroččnníí zhorzhorššeneníí o 12,1 % mld. Ko 12,1 % mld. Kčč (nejv(nejvěěttšíší propad od roku 2004)  propad od roku 2004)  



Vývoj zahraniVývoj zahraniččnníího obchodu ho obchodu 
v 1. av 1. ažž 3. 3. ččtvrtlettvrtletíí 20082008

�� ZahraniZahraniččnníí obchod zaznamenal vobchod zaznamenal v 1. a1. ažž 3. 3. ččtvrtlettvrtletíí 2008 v porovn2008 v porovnáánníí
se stejným obdobse stejným obdobíím 2007 výraznm 2007 výrazněě ninižžšíší dynamikudynamiku

�� DosaDosažženenáá tempa rtempa růůstu vývozu i dovozu byla nejnistu vývozu i dovozu byla nejnižžšíší od vstupu od vstupu 
ČČeskeskéé republiky do Evropskrepubliky do Evropskéé unieunie

�� Obrat zahraniObrat zahraniččnníího obchodu meziroho obchodu meziroččnněě vzrostl o 3,7 % proti 16,2 % vzrostl o 3,7 % proti 16,2 % 
v 1. av 1. ažž 3. 3. ččtvrtlettvrtletíí 20072007

�� MeziroMeziroččnníí rrůůst vývozu byl o 0,8 p. b. vyst vývozu byl o 0,8 p. b. vyššíšší oproti mezirooproti meziroččnníímu rmu růůstu stu 
dovozudovozu
�� vývoz vzrostl ovývoz vzrostl o 4,1 % a dos4,1 % a dosááhl 1hl 1 895,9 mld. K895,9 mld. Kčč
�� dovoz byl vydovoz byl vyššíšší o 3,3 % ao 3,3 % a ččinil 1inil 1 808,6 mld. K808,6 mld. Kčč

�� Saldo zahraniSaldo zahraniččnníího obchodu skonho obchodu skonččilo vilo v uvedenuvedenéém obdobm obdobíí
nejvynejvyššíššímm ppřřebytkem (87,2 mld.ebytkem (87,2 mld. KKčč) v) v historii historii ČČeskeskéé republikyrepubliky



Vývoj zahraniVývoj zahraniččnníího obchodu ho obchodu 
v 1. av 1. ažž 3. 3. ččtvrtlettvrtletíí 20082008



PPřřebytek zahraniebytek zahraniččnníího obchodu ho obchodu 
o 17,2 mld. Ko 17,2 mld. Kčč vyvyššíšší, dos, dosááhl 87,2 mld. Khl 87,2 mld. Kčč



Výsledky zahraniVýsledky zahraniččnníího obchodu ho obchodu 
v 1. av 1. ažž 3. 3. ččtvrtlettvrtletíí 2008 ovlivn2008 ovlivněěnyny

�� NepNepřřííznivým vývojem smznivým vývojem směěnných relacnných relacíí
�� vývojem cen na svvývojem cen na svěětovtovéém trhu a enormnm trhu a enormníím posilovm posilováánníím CZK vm CZK vůčůči EUR a USDi EUR a USD
�� v lednu av lednu ažž zzáářříí 2008 proti lednu a2008 proti lednu ažž zzáářříí 2007 CZK pos2007 CZK posíílila klila k EUR vEUR v prprůůmměěru ru 

oo 13,1 % a13,1 % a kk USD vUSD v prprůůmměěru oru o 28,028,0 %%

�� OslabovOslabováánníím vnm vněějjšíší poptpoptáávky vlivem zpomalovvky vlivem zpomalováánníí celosvcelosvěětovtovéého ho 
ekonomickekonomickéého rho růůstustu
�� zastavenzastaveníí rrůůstu ekonomiky ststu ekonomiky stááttůů EU ve 2.EU ve 2. ččtvrtlettvrtletíí 2008 2008 -- HDP vzrostl meziroHDP vzrostl meziroččnněě

oo 1,71,7 %, zat%, zatíímco vmco v 1. 1. ččtvrtlettvrtletíí ekonomika EU 27 vykekonomika EU 27 vykáázala rzala růůst ost o 2,32,3 %%
�� pokrapokraččovováánníí zmzmíírrňňovováánníí ekonomickekonomickéého rho růůstu zemstu zemíí EU ve 3. EU ve 3. ččtvrtlettvrtletíí 2008 2008 -- u u 

nněěkterých stkterých stááttůů EU 27 doEU 27 doššlo dokonce klo dokonce k meziromeziroččnníímu poklesu HDPmu poklesu HDP
�� rozhodujrozhodujííccíí vliv vývoje ekonomiky dvou hlavnvliv vývoje ekonomiky dvou hlavníích zahranich zahraniččnněěobchodnobchodníích partnerch partnerůů
ČČR, NR, Něěmecka a Slovenskamecka a Slovenska

�� vv 1. a1. ažž 3. 3. ččtvrtlettvrtletíí 2008 sm2008 směřěřovalo doovalo do NNěěmecka 30,8 % a na Slovensko 9,0 % mecka 30,8 % a na Slovensko 9,0 % 
zz celkovcelkovéého vývozu proti 31,1 % a 8,5 % vho vývozu proti 31,1 % a 8,5 % v 1. a1. ažž 3. 3. ččtvrtlettvrtletíí 20072007

�� meziromeziroččnněě sese vývoz dovývoz do NNěěmecka zvýmecka zvýššil o 3,1 % (o 17,6 mld. Kil o 3,1 % (o 17,6 mld. Kčč) a na Slovensko ) a na Slovensko 
o 9,4 % (o 14,6 mld. Ko 9,4 % (o 14,6 mld. Kčč))

�� ZmZmíírnrněěnníím rm růůstu prstu průůmyslovmyslovéé produkceprodukce



ObchodnObchodníí bilance a jejbilance a jejíí meziromeziroččnníí zmzměěny u ny u 
jednotlivých teritorijednotlivých teritoriáálnlníích uskupench uskupeníí



ProhloubenProhloubeníí trendtrendůů zpomalenzpomaleníí rrůůstu obchodnstu obchodníí
bilance ve výsledcbilance ve výsledcíích za listopad 2008ch za listopad 2008

�� V listopadu se snV listopadu se sníížžil meziroil meziroččnněě vývoz o výrazných 18,0% a dovoz o 13,2% vývoz o výrazných 18,0% a dovoz o 13,2% 
(v(všše v be v běžěžných cenných cenáách)ch)
�� meziromeziroččnníí pokles vývozu byl nejvypokles vývozu byl nejvyššíšší vv historii historii ČČRR

�� ObchodnObchodníí bilance skonbilance skonččila schodkem 0,5 mld. Kila schodkem 0,5 mld. Kčč
�� tj. zhortj. zhorššeneníí proti listopadovproti listopadovéému rekordu vmu rekordu v roce 2007 o 13,0 mld. Kroce 2007 o 13,0 mld. Kčč
�� se stse stááty EU 27 byla bilance aktivnty EU 27 byla bilance aktivníí ve výve výšši 39,2 mld. Ki 39,2 mld. Kčč
�� se stse stááty mimo EU 27 pasivnty mimo EU 27 pasivníí 39,7 mld. K39,7 mld. Kčč

�� Saldo zahraniSaldo zahraniččnníího obchodu bylo nepho obchodu bylo nepřřííznivznivěě ovlivnovlivněěno zejmno zejmééna zhorna zhorššeneníím m 
bilance v obchodbilance v obchoděě::
�� se stroji a dopravnse stroji a dopravníími prostmi prostřředky o 8,3 mld. Kedky o 8,3 mld. Kčč
�� ss minermineráálnlníími palivy o 2,4 mld. Kmi palivy o 2,4 mld. Kčč
�� ss prprůůmyslovým spotmyslovým spotřřebnebníím zbom zbožžíím o 2,3 mld. Km o 2,3 mld. Kčč

�� PozitivnPozitivněě ppůůsobilo zejmsobilo zejmééna zlepna zlepššeneníí bilance vbilance v obchodobchoděě s chemickými s chemickými 
výrobky o 2,2 mld. Kvýrobky o 2,2 mld. Kčč

�� Prudký pokles prPrudký pokles průůmyslovmyslovéé výrobyvýroby
�� meziromeziroččnníí snsníížženeníí prprůůmyslovmyslovéé výroby výroby ččinilo vinilo v listopadu výrazných 17,4 % listopadu výrazných 17,4 % 
�� trtržžby z prby z průůmyslovmyslovéé ččinnosti se sninnosti se sníížžily v listopadu meziroily v listopadu meziroččnněě rereáálnlněě o 18,5 %, o 18,5 %, 

zz toho trtoho tržžby z pby z přříímméého vývozu o 20,0 %ho vývozu o 20,0 %
�� V lednu aV lednu ažž listopadu vzrostl mezirolistopadu vzrostl meziroččnněě vývoz pouze o 0,3% a dovoz o 0,8%vývoz pouze o 0,3% a dovoz o 0,8%
�� PPřřebytek obchodnebytek obchodníí bilance 81,2 mld. Kbilance 81,2 mld. Kčč byl proti 11 mbyl proti 11 měěssííccůům roku 2007 o m roku 2007 o 

9,5 mld. K9,5 mld. Kčč ninižžšíší



Výsledky Výsledky ččeských vývozceských vývozcůů ve srovnve srovnáánníí s ostatns ostatníími mi 
ččlenskými stlenskými stááty EUty EU

�� V prvnV prvníích osmi mch osmi měěssííccíích roku 2008 patch roku 2008 patřřila ila ČČR kR k zemzemíím m 
EU27:EU27:
�� ss nejvynejvyššíššími tempy rmi tempy růůstu vývozu 19 % stu vývozu 19 % -- 3. po3. pořřadadíí spolu se spolu se 

Slovenskem a Polskem za Litvou a BulharskemSlovenskem a Polskem za Litvou a Bulharskem

�� mezi osmi stmezi osmi stááty Unie, kterty Unie, kteréé vykvykáázaly pzaly přřebytek vebytek v zahranizahraniččnníím m 
obchodobchoděě, pat, patřřila ila ČČR pR pááttáá ppřřííččkaka

�� Výsledky Výsledky ččeských vývozceských vývozcůů podpopodpořřila aktivnila aktivníí proexportnproexportníí
politika stpolitika stáátu: tu: 
�� ppřřispisp íívala kvala k rrůůstu jejich konkurenceschopnosti stu jejich konkurenceschopnosti 
�� zvyzvyššovala nadovala nad ěěji na ji na úúspspěěch vch v ostrostr éé zahranizahrani ččnníí konkurencikonkurenci



Podpora exportu, investic a aktivnPodpora exportu, investic a aktivníí obchodnobchodníí politikypolitiky
prioritou hospodprioritou hospodáářřskskéé politiky vlpolitiky vláádydy

�� ProsazovProsazováánníí obchodnobchodněě--ekonomických zekonomických záájmjmůů ČČR ve svR ve svěěttěě je je 
prioritou souprioritou souččasnasnéé vlvláádydy

�� VlVlááda tuto prioritu musda tuto prioritu musíí prosazovat trprosazovat tržžnněě konformnkonformníími nmi náástroji (v stroji (v 
souladu ssouladu s nanaššimi zimi záávazky vyplývajvazky vyplývajííccíí zz ččlenstvlenstvíí vv OECD,WTO OECD,WTO 
apod.)apod.)

�� StStáát (vlt (vlááda) poskytuje efektivnda) poskytuje efektivníí a profesiona profesionáálnlníí sluslužžby podnikatelskby podnikatelskéé
sfsfééřře doma i ve doma i v zahranizahraniččíí

�� StStáát (vlt (vlááda) buduje prda) buduje průůhlednhlednéé, pr, práávnvníí (business friendly) (business friendly) 
podnikatelskpodnikatelskéé prostprostřřededíí
�� deregulace, snideregulace, snižžovováánníí administrativnadministrativníí zzááttěžěže, snie, snižžovováánníí dadaňňovovéé zzááttěžěže apod.e apod.

�� StStáát (vlt (vlááda) vda) v ttěěchto zchto zááleležžitostech postupuje vitostech postupuje v partnerstvpartnerstvíí
ss podnikatelskou sfpodnikatelskou sféérourou

�� StStáát (vlt (vl ááda) koordinuje spoluprda) koordinuje spolupr ááci vci v ššech resortech resort ůů (MPO, MZV, (MPO, MZV, 
MF, MZe atd.), neboMF, MZe atd.), nebo ťť exportnexportn íí politika jde nappolitika jde nap řřííčč resorty (jde resorty (jde 
dokonce i napdokonce i nap řřííčč politickým spektrem)politickým spektrem)



ProsazenProsazeníí ččeských ekonomických zeských ekonomických záájmjmůů a a 
zzáájmjmůů ččeských firem na mezineských firem na mezináárodnrodníím trhum trhu

�� VytvVytváářřííme novme novéé ppřřííleležžitosti pro podnikatele, usnaditosti pro podnikatele, usnadňňovováánníí obchodu:obchodu:
�� smluvnsmluvníí agenda MPO, MZV, MF (cla)agenda MPO, MZV, MF (cla)
�� marketing na svmarketing na svěětovtovéém trhu m trhu –– informace, ovlivinformace, ovlivňňovováánníí (lobbying)(lobbying)
�� propagace MZV, MPOpropagace MZV, MPO

�� VytvVytváářřííme tlak na poskytovme tlak na poskytováánníí efektivnefektivníích sluch služžeb:eb:
�� ekonomickekonomickáá diplomacie, zahranidiplomacie, zahraniččnníí ssííťť, CzechTrade, CzechInvest, CzechTrade, CzechInvest

�� VytvVytváářřííme tlak na kvalitu slume tlak na kvalitu služžeb a jejich prueb a jejich pružžnnéé ppřřizpizpůůsobovsobováánníí
potpotřřebebáám m ččeských firem a situaci na sveských firem a situaci na svěětovtovéém trhu:m trhu:
�� restrukturalizace srestrukturalizace sííttěě zastupitelských zastupitelských úúřřadadůů a obchodna obchodněě ekonomických ekonomických 

úúseksekůů
�� slouslouččeneníí sluslužžeb CzechTrade a CzechInvesteb CzechTrade a CzechInvest
�� jednotnjednotnáá nabnabíídka sludka služžeb steb stáátu vtu v zahranizahraniččíí

�� ZvyZvyššujeme exportnujeme exportníí kapacity kapacity ččeských firem:eských firem:
�� nabnabíídkou exportndkou exportníího financovho financováánníí ((ČČeskeskáá exportnexportníí banka a EGAP)banka a EGAP)
�� podporou exportnpodporou exportníího vzdho vzděělláávváánníí



NabNabíídka konkurenceschopndka konkurenceschopnéého financovho financováánníí
a tvorba nových pa tvorba nových přřííleležžitostitostíí

1.1. navýnavýššeneníí zzáákladnkladníího kapitho kapitáálu lu ČČEB o 1 mld. KEB o 1 mld. Kčč a pojistna pojistnéé
kapacity EGAPu na 150 mld. Kkapacity EGAPu na 150 mld. Kčč
�� navýnavýššeneníí zzáákladnkladníího kapitho kapitáálu lu ČČEB o 1 mld. KEB o 1 mld. Kčč (s mo(s možžnostnostíí daldalšíšího ho 

navýnavýššeneníí vv ppřříípadpaděě potpotřřeby) umoeby) umožžnníí poskytnout stposkytnout stáátntníí podporu vývozu podporu vývozu 
vv objemu cca 20objemu cca 20--25 mld. K25 mld. Kčč

�� navýnavýššeneníí pojistnpojistnéé kapacity spolekapacity společčnosti EGAP (maximnosti EGAP (maximáálnlníí limit expozice limit expozice 
EGAP) ze 120 mld. na 150 mld. KEGAP) ze 120 mld. na 150 mld. Kčč

2.2. financovfinancováánníí nepnepřříímých vývozcmých vývozcůů –– dodavateldodavatelůů subdodsubdodáávek vek 
vvěěttšíších exportch exportéérrůů
�� ČČEB a EGAP budou pro komerEB a EGAP budou pro komerččnníí banky validovat kvalitu a nbanky validovat kvalitu a náávratnost vratnost 

exportnexportníího pho přříípadu, pro který je poskytovpadu, pro který je poskytováána subdodna subdodáávkavka
�� ČČMZRB bude validovat dMZRB bude validovat důůvvěěryhodnost subdodavatele pryhodnost subdodavatele přříípadnpadněě mu mu 

ruruččitit

3.3. financovfinancováánníí výroby pro vývoz ze strany výroby pro vývoz ze strany ČČEBEB



NabNabíídka konkurenceschopndka konkurenceschopnéého financovho financováánníí
a tvorba nových pa tvorba nových přřííleležžitostitostíí

4.4. vvěěttšíší zapojenzapojeníí komerkomerččnníích bank do stch bank do stáátem podporovantem podporovanéého ho 
úúvvěěrovrováánníí a pojia pojiššťťovováánníí vývozu prostvývozu prostřřednictvednictvíím tzv. m tzv. 
mechanismu vyrovnmechanismu vyrovnáávváánníí úúrokových sazeb rokových sazeb 
�� zmzměěna zna záákona 58/1995 o pojikona 58/1995 o pojiššťťovováánníí a financova financováánníí vývozu se stvývozu se stáátntníí

podporou (ppodporou (přřííprava MPO, pprava MPO, přřed dokoned dokonččeneníím)m)

5.5. dodoččasnasnéé zvýzvýššeneníí pojistnpojistnéého krytho krytíí vvššech typech typůů pojipojiššttěěnníí
vývoznvývozníích ch úúvvěěrrůů ze strany EGAP z 95 % na 99 %ze strany EGAP z 95 % na 99 %
�� snsníížžena spoluena spoluúúččast pojiast pojiššttěěnnéého na pouhho na pouhéé 1 %1 %

6.6. vyuvyužžititíí dividendy dividendy ČČMZRB na zMZRB na zááruky pro provoznruky pro provozníí úúvvěěryry
�� ststáát ponecht ponecháá svou letosvou letoššnníí dividendu zdividendu z ČČMZRB ve výMZRB ve výšši 0,5 mld. Ki 0,5 mld. Kčč

vv ttééto banceto bance

7.7. navýnavýššeneníí prostprostřředkedkůů na veletrhy a výstavyna veletrhy a výstavy



EGAP EGAP -- opatopatřřeneníí ke zlevnke zlevněěnníí a zlepa zlepššeneníí
rozsahu a podmrozsahu a podmíínek pojinek pojiššttěěnníí

Stru čný popis Přínosy

Zvýšení pojistného krytí akreditiv ů

z 80% na 95%, tj. snížení spoluú časti 
z 20 na 5% - trvale

Snížení spoluúčasti bank, rychlejší
vyřizování krátkodobého financování od 
zahraničních bank, zvýšení limitů
zahraničních bank u českých bank

Zlevnění pojišt ění tzv. výrobního rizika 
o 30%, zlevn ění až o 50% p ři soub ěhu 
s pojišt ěním vývozního úv ěru

Snížení nákladů vývozce

Zlevnění pojišt ění investic p ři soub ěhu 
pojišt ění úvěru na financování investice 
a vlastního vkladu investora

Snížení nákladů investorů

Zlevnění procedury posuzování vlivu 
vývozu a investic na životní prost ředí

Snížení nákladů vývozců a investorů o 
prvotní náklady spojené s expertízou (hradí
EGAP)

Zjednodušení režimu pojiš ťování
předexportních úv ěrů a záruk pro MSP

Snížení nákladů malých a středních 
vývozců, podstatné zkrácení doby vyřízení



EGAP EGAP 
ppřřehled nových pojistných produktehled nových pojistných produktůů

Stručný popis Přínosy

Pojišt ění projektového financování nov ě

vybudovaných výrobních kapacit v zahrani čí
EGAP kryje riziko splacení úvěru, které není
založeno na zárukách exportéra či investora, ale 
na výnosech projektu. Splácení rozloženo do 
nepravidelných splátek. Možnost prodloužení
splatnosti úvěru až na 14 let.

Pojišt ění úvěrů na financování investic pro 
developerské projekty v zahrani čí

Přizpůsobení podmínek pojištění specifickým 
potřebám podnikání při výstavbě multifunkčních, 
obchodních a bytových objektů v zahraničí.

Pojišt ění úvěru na financování komer ční
aplikace výsledk ů vědy a výzkumu ur čené pro 
vývoz

Podpora vědy a výzkumu. Podpora zavádění
výsledků výzkumu a vývoje do výroby určené pro 
vývoz, podpora vývozu s vysokou přidanou 
hodnotou.

Pojišt ění prospekce zahrani čních trh ů proti 
riziku ztrát v d ůsledku neúsp ěchu prospekce

Podpora vývozců při hledání nových trhů, krytí
nákladů spojených se vstupem na zahraniční
trhy, marketingem, atd. (určeno zejména pro 
MSP).Pojišt ění vývozních pohledávek pro nejmenší

vývozce 
Podpora vývozců s vývozem do 2 mil. EUR/rok. 
Rozšíření kapacity a kultivace pojistného trhu 
v ČR.



DDůůvody k posvody k posíílenleníí kapitkapitáálu lu ČČEBEB

�� ooččekekáávanvanáá zvýzvýššenenáá úúloha loha ČČEB pEB přři podpoi podpořře vývozu ve vývozu v souvislosti souvislosti 
ss finanfinanččnníí krizkrizíí a oa oččekekáávaným zpomalenvaným zpomaleníím hospodm hospodáářřskskéého rho růůstustu

�� uzavuzavíírráánníí objemovobjemověě rozsrozsááhlých obchodnhlých obchodníích pch přříípadpadůů

�� vysokvysokéé koncentrace obchodnkoncentrace obchodníích pch přříípadpadůů u nu něěkolika nejvýznamnkolika nejvýznamněějjšíších ch 
vývozcvývozcůů, obzvl, obzvlášášttěě u investiu investiččnníích celkch celkůů

�� vytvovytvořřeneníí prostoru pro prostoru pro šširiršíší spoluprspoluprááci sci s komerkomerččnníími bankamimi bankami

�� vytvovytvořřeneníí prostoru pro podporu vývozu malých a stprostoru pro podporu vývozu malých a střřednedníích podnikatelch podnikatelůů

�� pohybu mpohybu měěnových kurznových kurzůů ovlivovlivňňujujííccíí rereáálnou hodnotu finanlnou hodnotu finanččnníích ch 
transakctransakcíí



ČČEB EB -- ppřřehled nových produktehled nových produktůů ke zlepke zlepššeneníí
rozsahu a podmrozsahu a podmíínek financovnek financováánníí

Produkt Cílová skupina Výhody Distribu ční cesta

Financování
malého a 
středního 
podniku  -
Subdodavatele 
vývozce

Malé a střední
podniky –
subdodavatelé
klienta ČEB

•Obsluha pobočkou banky územně blízkou 
sídlu MSP; 
•Dostupnost finančních prostředků na 
výrobu pro vývozy do teritorií se zvýšenou 
mírou rizika, pro něž komerční banky úvěry 
MSP běžně neposkytují; 
•Pro MSP zjednodušení administrativy 
spojené se získáním úvěru

Banka

Regionální exportní
místa

Hospodářská
komora ČR

Termínovaný 
vklad s 
individuáln ě

stanovenou 
úrokovou sazbou

Právnické osoby •Vyšší úroková sazba ve srovnání s 
běžnými účty a standardními komerčními 
termínovanými vklady
•Flexibilita a jednoduchost uzavírání vkladů

Banka

Komer ční běžný 
účet

Právnické osoby •Vyšší úroková sazba ve srovnání s jinými 
typy běžných účtů
•Denní informace o stavech na účtu
•Možnost využití komerčního běžného účtu 
pro devizové obchody s individuálním 
měnovým kurzem s využitím Treasury 
úvěru

Banka



ČČEB EB -- ppřřehled nových produktehled nových produktůů k omezenk omezeníí
finanfinanččnníí krizekrize

Produkt Cílová skupina Výhody Distribu ční cesta

Devizový 
obchod 
s individuálním 
měnovým 
kurzem

Exportéři – klienti 
ČEB

•Měnové kurzy jsou pro exportéra 
výhodnější než při použití přepočtu 
podle kurzového lístku ČEB
•Úročení prostředků na běžném účtu
•Žádné poplatky za realizaci obchodu

Banka

Devizové
obchody 
s individuálním 
měnovým 
kurzem 
s využitím 
Treasury úv ěru

Exportéři – bonitní
klienti ČEB

•Exportér může podle vývoje kurzu 
výhodně časovat provedení konverzní
operace i na dobu, kdy ještě
nedisponuje prodávanou měnou
•Měnové kurzy jsou pro exportéra 
výhodnější než při použití přepočtu 
podle kurzového lístku ČEB
•Úročení prostředků na běžném účtu
•Žádné poplatky za realizaci obchodu

Banka

Úvěr pro 
financování
výroby pro 
vývoz

Vývozci a 
potenciální vývozci 
s připraveným 
exportním záměrem

Dostupnost finančních prostředků na 
investiční záměr vybudování kapacit 
pro výrobu určenou k vývozu 

Banka



PrognPrognóóza vývoje zahraniza vývoje zahraniččnníího obchoduho obchodu

�� NegativnNegativníí vývoj listopadovvývoj listopadovéého zahraniho zahraniččnníího obchodu potvrzuje ho obchodu potvrzuje 
výsledek pvýsledek přředchozedchozíího mho měěssííce jako dopad recese ve vyspce jako dopad recese ve vyspěělých lých 
ststáátech EU a zpomalentech EU a zpomaleníí rrůůstu svstu svěětovtovéé ekonomikyekonomiky

�� EvidentnEvidentníí je zpomalenje zpomaleníí tempa zahranitempa zahraniččnníího obchodu vyjho obchodu vyjááddřřenenéého ho 
vv eurech, coeurech, cožž bude zbude zřřejmejměě pokrapokraččovat i vovat i v daldalšíších mch měěssííccíích ch 

�� Za poslednZa posledníích 12ch 12 mměěssííccůů vzrostl vývoz v eurech ovzrostl vývoz v eurech o 12,312,3 %, dovoz o %, dovoz o 
12,7 % 12,7 % 

�� Na druhou stranu se pNa druhou stranu se přřííznivznivěě na obchodnna obchodníí bilanci projevbilanci projevíí pokles cen pokles cen 
surovin, psurovin, přředevedevšíším ropym ropy

�� Vzhledem kVzhledem k sousouččasnasnéému vývoji se dmu vývoji se dáá ppřředpokledpokláádat pondat poněěkud nikud nižžšíší
ppřřebytek obchodnebytek obchodníí bilance v roce 2008 proti poslednbilance v roce 2008 proti posledníí predikci MF predikci MF 
zz řřííjna 2008 (94jna 2008 (94 mld.mld. KKčč vv metodice FOBmetodice FOB--CIF)CIF)



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


