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Program TOP EXPORT
Flexibilní přístup k financování  
a zjednodušení úvěrového procesu

Tvoří významnou část Vašich 
tržeb dodávky pro exportní 
projekty?

Potřebujete zajistit provozní 
financování pro zajištění 
realizace těchto projektů?

Podílíte se ve formě 
subdodávek na exportních 
projektech financovaných 
Českou exportní bankou nebo 
Českou spořitelnou? 

Česká spořitelna ve spolupráci s Českou exportní 
bankou uvádí na trh program provozního financování 
určený pro subdodavatele podílející se na exportních 
projektech financovaných Českou exportní bankou, 
případně Českou spořitelnou.

Program TOP EXPORT je primárně určen pro malé 
a střední podniky s obratem od 30 mil. do 1,5 mld. CZK. 
Podmínkou vstupu do programu je existence obchodní-
ho vztahu mezi subdodavatelem a exportérem ve formě 
dodávek pro exportéra, včetně příslušné obchodní smlou-
vy definující parametry této dodávky.

Výhody programu TOP EXPORT
– flexibilní přístup k financování
–  maximální zjednodušení procesu dodávání podkladů 

nutných k financování
–  koordinace úvěrového procesu s Českou exportní 

bankou
– úvěr zajištěn bankovní zárukou České exportní banky

„Vytvoření nového programu 
provozního financování 
určeného pro subdodavatele 
podílející se na exportních 
projektech vnímáme jako 
další pilíř pro růst českého 
exportu a získání nových 
zákazníků a trhů. Věřím, 
že program TOP EXPORT 
bude sloužit jako jeden 
z důležitých strategických 
impulzů pro akceleraci 
českého ekonomického 
růstu, zvýšení zaměstnanosti 
i konkurenceschopnosti 
malých a středních 
podniků.“
Petr Witowski 
ředitel úseku 
Firemní klientela



zajištění bankovní 
zárukou České 
exportní banky

Fakta, která 
přesvědčí…

strategické 
partnerství
podpis dohody o spolupráci 
s Českou exportní bankou při 
financování subdodavatelů 
českých exportérů a podpoře 
internacionalizace českých 
firem

nejvyšší snížení
do roku 2010 jsme příjemcům 
úvěrů snížili úrokové náklady 
o 50 mil. Kč a na další snížení 
máme připraveno 210 mil. Kč 
– toho jsme dosáhli díky 
spolupráci s EIB; objem snížení 
úrokových nákladů je nejvyšší 
v rámci ČR i střední Evropy

jeden ze dvou
největších poskytovatelů 
úvěrů podnikatelům a firmám 
v České republice

číslo 1
v oblasti factoringových služeb 
(v objemu postoupených 
pohledávek, Factoring ČS)

nejvyšší
úspěšnost získání dotace 
v podnikatelské sféře  
(Grantika ČS)
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vy definující parametry této dodávky.

Výhody programu TOP EXPORT

Naše služby v kostce...

zjednodušený 
úvěrový proces

flexibilní přístup 
k financování

efektivní nástroj 
pro zahraničně- 

obchodní expanzi 

Proces zpracování TOP EXPORT

bankovní záruka za úvěr

subdodavatel exportér
subkontrakt

provozní úvěr
žádost o vystavení bankovní záruky



Tento materiál má za cíl upozornit 
na služby a produkty v něm uvedené 
a není závazným návrhem, který by 
zakládal práva a závazky účastníků. 
Jakékoli kopírování, šíření či využívání 
obsahu nebo jeho částí bez výslovného 
souhlasu České spořitelny je zakázáno.

www.csas.cz  infolinka: 800 207 207

MPV 1/10/2011/909


