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Před více než dvěma lety začali jezdit studenti současného třetího ročníku na akce do Prahy, aby 

shlédli názory a budoucnost naší České republiky od předních odborníků ve svém oboru, s nimiž mají 

vždy možnost se zapojit i do diskuzí; akce se nazývají Žofínská fóra. Dva roky nazpět se jednalo o 

fórum s číslem 129. Nyní se již jedná o číslo 163. Každoročně se tyto akce pořádají zhruba desetkrát a 

i nyní na ně škola dostala několik volných vstupenek, tentokrát s tématikou: „Export, motivace 

tuzemské ekonomiky“. 

Tentokrát se zde objevily kapacity jako ministr průmyslu a obchodu, generální ředitel České exportní 

banky, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele společnosti EGAP, zástupce 

Bankovní rady České národní banky, zástupce CzechTrade, vrchní ředitel ekonomické sekce 

ministerstva zahraničí či zástupce výkonné ředitelky pro Korporátní bankovnictví Komerční banky.  

Jako první vystoupil Ivan Mládek, ministr obchodu a průmyslu. Hovořil o exportech do i mimo 

Evropskou unii, přičemž zdůraznil, že do zemí EU jde 81 % českého exportu. Přijetí Eura se očekává do 

roku 2021, což by z hlediska obchodu mělo vést ke snížení nákladů z důvodů omezení pojištění vůči 

kurzovním rizikům. (Nedodává ovšem, že na Slovensku proběhlo všeobecné zdražení pro normální 

obyvatele.) Mimo EU je trh většinou přesycen, ČR se bude cílit na země jako Rusko a Čínskou lidovou 

republiku. Zároveň zdůraznil (tento námět se nesl celým odpolednem), že nyní je třeba velice opatrně 

postupovat z hlediska Krymské oblasti, ovšem i pokud by Rusko uzavřelo plyn či ropu, ČR to neohrozí 

(má i jiné cesty, jak je získat).  

Na problémy s Ukrajinou a Ruskem navázal i zástupce Czech Trade, Milan Ráž: „Na Ukrajině dnes 

vládne chaos. Politický i ekonomický. Bankovní sektor je nefunkční, uniká kapitál.“ Z toho důvodu 

doporučuje omezit jakékoli investice do tohoto sektoru. V rámci podpory evropských příležitostí bude 

zastaven nápad (ačkoli již proběhla řada administrativních procesů) na sjednocení CzechTrade a 

CzechInvest. Podle Ráže se jedná o dvě odlišné organizace a nápad vůbec neměl být realizován 

(prezident České republiky Miloš Zeman se dříve nechal slyšet: „ CzechTrade by se měla úplně zrušit“, 

což je v kontrastu s Rážovou větou „dnes využívá služeb CzechTrade na 8000 firem a jsou naprosto 

spokojeni“). Pro domácí trh je však zapotřebí, aby stát podporoval malé a středně velké podniky – 

velké podniky si najdou jinou cestu financování. Stejně jako ministr průmyslu a obchodu zdůraznil 

možnosti exportu českých produktů na čínské trhy. Prezentaci ukončil opět motivem z krymské 

oblasti: „Někteří se domnívají, že Rusko nedostává vůbec přes prsty. Je to omyl. Rusko je dosti 

sankcionováno, což pro ruské firmy znamená obrovské ztráty, propadají se ceny akcií i měna.“ 

Generální ředitel Jiří Kulpar, spolu se svým náměstkem a předsedou České exportní banky (ČEB) 

Karlem Burešem, hovořili o rizikových pohledávkách, které se snaží ČEB snaží v současné době 

vyřešit. Pohybují se v sumě 16 miliard, přičemž návratná je pouze určitá část, kterou chtějí dostat do 

bank a zpět do oběhu. Na rozdíl od ministra obchodu zazněla slova: „Doposud jsme se snažili 

investovat zejména mimo EU z diverzifikačních důvodů.“ Zatímco však do roku 2006 byl růst bilanční 

sumy pozvolný, dnes je velice dynamický z důvodů špatného předešlého risk managementu. Dnes 

zaberou opravy (v rámci zřízeného krizového managementu) více než 50 % času celkové práce. 

Výsledkem je revize a rozvoj portfolia, vytvoření opravných položek a program směřující k odstranění 

původních příčin propadu. Jako Mládek zmínil Ruskou federaci: „do Ruska se diverzifikuje 40 % 



investic, na druhém místě je se 20 % Turecko a zbylých 40 % pokrývají další státy“. Přes všechny 

nepříznivé okolnosti má ČEB kladné saldo – 2,6 miliardy CZK. 

Milan Šimáček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele společnosti EGAP, se 

nejdříve rozhovořil o její funkci: slouží k pojišťování českého exportu, jehož cílem je zajistit, aby 

exportér dostal za produkci vždy zaplaceno. Za závazky ručí stát (dohlíží na něj České národní banky) 

a pojistná kapacita vytváří 300 milionů CZK, EGAP ovšem prozatím vše pokrývá ze svého rozpočtu. Dle 

OECD se zaměřuje na exporty do rizikovějších zemí s energetikou, dopravními prostředky a stroji. 

Vytváří na 12 tisíc pracovních míst, přičemž se plánuje ještě 1700 míst otevřít. 95 % rizik nese EGAP, 

5 % rizik nese banka (jež však může polovinu přenést na exportéra). Z důvodů vysokého krytí však 

inkasuje dle Jitky Haubové, zástupkyně výkonné ředitelky pro korporátní bankovnictví Komerční 

banky, i nemalé částky za pojistné. 

Člen České národní banky, Lubomír Lízal, prohlásil: „v Evropské unii je pro Českou republiku velkým 

partnerem náš sousední stát: Německo, kam se budou exporty i nadále rozvíjet (nyní kryje 33 % 

z Eurozóny).“ Deflace probíhá nyní celou Evropou, což je pro exporty výhodnější. Svoji prezentaci 

ukončil slovy: „Faktory recese odeznívají, zahraničí se oživuje, nastává konec fiskálních konsolidací a 

díky tomu se zlepšuje nálada firem i domácností. Což znamená pro Českou republiku jedno. Konečně 

se oživí ekonomika.“ 
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