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EGAP/ Slavíme 25 let pokroku 
 
 

Za čtvrt století jsme pojistili export za více než 800 mld. Kč 



EGAP/ Kategorizace zemí dle OECD 
 
 



Angažovanost podle zemí / Celkem 186 mld. Kč k 5/2017 
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EGAP/ 25 let podpory exportu 
 
 

Stát vložil do 
kapitálu a pojistných 
fondů EGAP celkem: 

17,7 mld. Kč 
 

Přímý dopad do 
veřejných rozpočtů: 

56,9 mld. Kč (bez 
multiplikace) 

 

Celkový dopad do 
veřejných rozpočtů: 

166,3 mld. Kč 
(včetně multiplikace) 

 

Čistý „zisk“ státu je 
tedy: 39,2 mld. Kč 
roční výnos je: 5 % 

 

Co stát vloží do EGAP, získá z 
něj zpět prostřednictvím 

vygenerovaných daní a odvodů 
od bank a vývozců včetně 

výnosů, které musí stát platit 
na obsluhu státního dluhu. 

 

EGAP je dlouhodobě udržitelná instituce 



EGAP a export do Ruska 



Podpora exportu do Ruska / Vývoj od roku 2015 

Rusko je pro EGAP tradičním a významným trhem 

 

• Ani během období sankcí nepřestal EGAP pojišťovat finanční transakce do Ruska 

• Pokračujeme ve spolupráci s 15 TOP ruskými systémovými bankami 

• Transakce se silnými a stabilními ruskými subjekty, výhodou je přirozený hedging kurzového rizika 

• Teritoriální limit na Rusko: 48 mld. Kč 

• Volný limit k 28.4.2017: 1,1 mld. Kč 

 

Od roku 2015 bylo ruskými dlužníky uhrazeno 9,4 miliard Kč 

• Nyní je platných 88 pojistných smluv k obchodním případům 

• Celkem 33 případů v procesu restrukturalizace 

 

 

Nejproblematičtější případy: 
• Elektrárna Krasavino, elektrárna Salechard, projekt bytové výstavby Megapolis (Kazaň) 

 

 

 

 



Nové obchody / Vývoj pojistných kontraktů v Rusku za posledních 10 let (v mld. Kč) 
 



• EGAP pojistil export ve výši téměř 3 mld. 
Kč 

• Partnerem je PhosAgro Cherepovets – silný 
ruský subjekt s mezinárodním ratingem, 
který zaujímá důležitou pozici na globálním 
trhu a má významné příjmy v zahraniční 
měně 

• Chemoproject Nitrogen již vyvíjí a dodává 
novou výrobní jednotku na granulovanou 
močovinu s výkonem 1500 t/d 

Výroba fosfátových minerálních hnojiv 

Podpora exportu do Ruska / obchodní případy 
 

https://www.phosagro.com/


Nové obchody/ Rusko 

 

 
 

• Navýšení investice do dceřiné společnosti 
• Škoda – Auto, a. s. 
• Pojistný produkt „I“ 
• Celkem pojištěno za 3,9 mld. Kč 

 
• Obráběcí stroje 

• Alta, a. s. 
• Pojistný produkt „D“ 
• Celkem pojištěno za cca 338 mil. Kč 
• Dlužník PSC VSMPO-AVISMA Corporation 

 
• Napájecí čerpadla 

• EKOL, s. r. o. 
• Pojistný produkt „D“ 
• Celkem pojištěno za cca 168 mil. Kč 
• Dlužník Gazprombank 

Ilustrační foto, zdroj: Alta/Škoda Machine Tool 

Ilustrační foto, zdroj: Aqua Styl 



EGAP/ 2017 - Nové obchodní případy  
 
 

• Největší pojištěný obchodní případ do Ruska 
za poslední roky 

• Hodnota smlouvy o vývozu činí cca 3,5 mld. Kč 
• Český vývozcem je Unistav Construction 
• Dovozcem je ruská společnost Polyester Plant 

Ivanovo 
• Dlužníkem je ruská Vněšekonombank – 

specializovaná úvěrová instituce, ze 100% ve 
státním vlastnictví 

• Část dodané technologie bude z Německa, 
EGAP spolupracuje s Euler Hermes 

Výstavba závodu na výrobu polyetylentereftalátu v Ivanovu 
 



EGAP & Sberbank/ Podpora exportu do Ruska 

• V roce 2012 podepsal EGAP a Sberbank  

Memorandum o vzájemném porozumění 

• Cílem je „podpora rozvoje spolupráce v oblasti mezinárodního obchodu cestou stimulace 
českého exportu do Ruské federace a dalších zemí“   

• Cílová výše podpory stanovena do 1 mld. Kč 



EGAP a ECAs/ EXIAR 
 

• EGAP a EXIAR podepsaly v červnu 2017 memorandum o spolupráci v jaderné energetice 
  
• Spolupráce se má týkat zvláště projektů ve třetích zemích 
  
• Možnost podpory subdodávek českých firem na stavbách jaderných elektráren, kde bude 

hlavním dodavatelem Rosatom 
  
• EXIAR má od ruské vlády pověření tyto projekty podporovat 
  
• Více než šedesátiletá tradice českého jaderného průmyslu, firmy hledají nové příležitosti 

Spolupráce s EXIAR  
 



EGAP a ECAs/ EXIAR 
 

 

 
• Financování českých subdodávek bankami 

z Česka – exportní financování pro dodávky na 
stavbu JE může poskytnout minimálně 6 bank 
 

• Pojištění odběratelských úvěrů 
 

• Rosatom chystá stavby JE v Evropě (Finsko, 
Maďarsko) i mimo Evropu (Jordánsko atd.) 
 

• Dosavadní zkušenosti se spoluprací s EXIAR: 
slovenská jaderná elektrárna Mochovce, 
rekonstrukce srbské rafinérie Pančevo 

Spolupráce s EXIAR  
 



EGAP a ECAs/ EXIAR 
 

• Jednání o výstavbě JE Qasr Amra v Jordánsku 
 

• Rusové i Jordánci předpokládají mimořádně vysoký podíl subdodavatelů ze třetích 
zemí 
 

• České firmy patří k favoritům 
 

• České firmy mají zájem o subdodávky pro primární i sekundární okruh JE 
 

• Dohodu s Rosatomem uzavřela Aliance české energetiky 

Spolupráce s EXIAR  
 



EGAP a ECAs/ EXIAR 
 

• Výstavba třetího a čtvrtého bloku, klíčové zakázky pro 
český jaderný průmysl od roku 2009 

• Největší podpořený projekt ze strany EGAP v jaderné 
energetice 

• Hodnota dodávek českých firem přesahuje 20 miliard 
korun 

• Podpoření exportéři: Škoda JS, Doosan Škoda Power, 
Královopolská RIA, ČKD Praha DIZ, Modřany Power, 
Chladící věže Praha 

• EGAP a EXIAR spolupracovaly při podpoře dodávek 
českých a ruských firem 

Dodávky pro jadernou elektrárnu Mochovce 
 



Děkuji Vám za pozornost 

prochazka@egap.cz 
www.egap.cz  

 


