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Exportéři často využívají různé formy fi-
nancování svých zahraničně obchodních aktivit.
Zejména jde o akreditivy, záruky, měnové či
úrokové zajištění, provozní úvěry, konverzi měn
a další produkty. Úvěry soukromých bank ke
konci roku 2014 tvořily již 50 procent portfolia
pojištěných úvěrů státní pojišťovnou EGAP. 

Položme si otázku, v čem spočívá hlavní pří-
nos soukromých bank a v čem mohou být sou-
kromé banky pro české exportéry zajímavé?
1.     Tuzemský bankovní sektor je velmi likvidní

a má tak dostatek zdrojů na potřebné ex-
portní úvěry.

2.    Účast soukromých bank znamená (vysoce
žádoucí a někdy velmi ostrou) konkurenci.
Vývozci si mají skutečně z čeho vybírat
a doprovodit svoji nabídku velmi zajíma-
vým financováním s profesionálními služ-
bami. Zde je vhodné připomenout, že „to

není jen o nejnižší ceně“, ale i o kvalitě služ-
by, úrovni bankéřů, know-how a kvality pro-
cesů pro zvládnutí všech bankovních povin-
ností i vůči EGAP. Důležité je i zbytečné ne-
zatěžování českých vývozců.

3.    Účast soukromých bank na systému státní
podpory exportu současně znamená, vedle
větší konkurenceschopnosti pro vývozce,
také zlevnění celého systému pro stát.
Vzhledem k uvedené výborné likvidní pozici
nemusejí soukromé banky čerpat dotace
na zdroje pro exportní financování a ani na
provoz.

4.    V zásadě platí, že soukromé banky jako ce-
lek jsou schopny uspokojit poptávku po fi-
nancování do jakéhokoliv teritoria, do kte-
rého jim to umožňuje právní řád. 

5.    Podobně to platí i o odvětvích, protože ex-
portní úvěry jsou poskytovány prakticky do
všech odvětví. 

6.    Soukromé banky pracují se státní úvěrovou
pojišťovnou na systémově správném na-
stavení pojištění vycházející ze zkušeností
z celého světa.

Československá obchodní banka má spe-
cializovaný útvar Exportního a strukturovaného
financování, který navazuje na více než 50 let
zkušeností s financováním zahraničního ob-
chodu. Navíc využívá zázemí celé řady expertů
na jednotlivé bankovní produkty na více než pa-
desáti pobočkách pro firemní klienty po celé
České republice.
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Soukromé banky financují zahraniční obchod. 
I ten státem podpořený
Ačkoliv hraje pro některé vývozy státní podpora exportu nenahraditelnou roli a bez ní by nebylo možné daný export realizovat, je nutné
si uvědomit, že většina exportu z České republiky probíhá zcela mimo systém státní podpory exportu.

Private banks finance foreign trade. Even state-supported trade
Even though the state plays an irreplaceable role in supporting some exports and that without it these exports would not come to pass, it should be
remembered that most exports from the Czech Republic are managed completely outside the system of state support for exports. 

Частные банки финансируют внешнюю торговлю. И получившую государственную поддержку 
Несмотря на то, что для некоторых экспортов государственная поддержка экспорта играет незаменимую роль, и без нее было бы невозможно
данный экспорт осуществить, следует помнить, что большинство экспорта из Чешской Республики осуществляется полностью вне системы
государственной поддержки экспорта. 
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