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Čtvrtstoletí  
pojišťování českého exportu

Slavíme 25 let pokroku



Za čtvrt století jsme 
pojistili export za více 
než 800 mld. Kč 
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Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) byla založena 
v roce 1992 a za 25 let své existence pojistila export za více než 800 mld. Kč. 
Jde o vývoz zboží, technologií, služeb a investic, který by se s největší 
pravděpodobností bez pojištění EGAP neuskutečnil. Jediným akcionářem 
EGAP je stát, který společnost ovládá prostřednictvím 4 ministerstev 
(Ministerstva financí, průmyslu a obchodu, zahraničních věcí a zemědělství). 
S odstupem čtvrtstoletí lze říci, že splnila a stále plní svůj účel, kvůli kterému 
v únoru 1992 vznikla. Hlavním a jednoznačným cílem státu, který pojišťovnu 
založil, bylo totiž vytvořit instituci podporující české vývozce. 

A to se povedlo – do dnešního dne EGAP pojistil vývoz do 117 zemí světa. 
Každý rok sjednají pracovníci pojišťovny obchody za desítky miliard korun 
a pomáhají tak vývozcům dostat se na trhy, kde by se bez státního pojištění 
mohly firmy prosadit jenom s velkými obtížemi, pokud vůbec.

Základní údaje

    Základní kapitál: 4 075 mil. Kč
    Akcionáři: 

- Ministerstvo financí (40 %) 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu (36 %) 
- Ministerstvo zahraničních věcí ČR (12 %) 
- Ministerstvo zemědělství (12 %)

    Počet zaměstnanců: 120
    Majetkové podíly EGAP ve společnostech: 

- Česká exportní banka, a. s. (16 %)

Začátky přitom byly pro EGAP poměrně skromné – první léta pracovalo 
několik desítek zaměstnanců především na vytvoření kvalitních pojistných 
produktů, které by pojišťovna mohla českým vývozcům nabízet. Rovněž bylo 
třeba vytvořit kompletní sadu předpisů, na jejichž základě pojišťovna mohla 
vykonávat svou činnost. 

Jako první vznikly pojišťovací produkty pro dodavatelské a odběratelské úvěry 
označované písmeny B, C a D. EGAP do roku 2005 poskytoval i komerční 
pojištění, které se označovalo písmenem A. S přípravou těchto produktů 
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pomáhali pracovníkům EGAP jejich kolegové ze státních exportních pojišťoven 
jiných evropských zemí, například ze Švédska či Holandska. 

Poté, co byly tyto základní typy pojištění vytvořeny a začaly se používat, začal 
EGAP pracovat na dalších pojistných produktech. Cílem bylo dále rozšířit 
nabídku možností pojištění pro vývozce a také diverzifikovat pojistné portfolio. 
Postupně se tak počet pojistných produktů rozšířil až do dnešní podoby. 

Odborníci z EGAP dokázali být při vývoji nových pojistek velice inovativní 
a v některých případech předběhli i tradiční exportní pojišťovny v zemích 
západní Evropy. To byl případ pojištění úvěru na předexportní financování 
(produkt F), se kterým přišel EGAP na trh státních exportních pojišťoven jako 
první v Evropě a mezi prvními na celém světě.

S budováním portfolia pojistných produktů, které EGAP mohl exportérům 
nabídnout, rostl postupně i objem pojistných obchodů. Zatímco v roce 1993 
EGAP uzavřel pojistné smlouvy za zhruba 2 mld. Kč, o sedm let později už se 
mohl pochlubit novými obchody v hodnotě téměř 34 mld. Kč. 

První opravdu velký projekt české společnosti v zahraničí pojistil EGAP už 
v roce 1996. Společnost Škoda Praha, a. s., získala na Slovensku kontrakt na 

Graf – Vývoj pojištěného exportu od roku 1993 v mld. Kč 
(plánovaný objem pojištěného exportu pro rok 2017)

3,2 3,8 3,8

14,1
16,4

20,6

26,1

33,8 35,1

16,3
18,7 17

22,2

29,9

50

43

61,8
67,2

53

72,1

63,4

47,2

40,5 40

31,9

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2



dodávky technologií pro první a druhý blok jaderné elektrárny Mochovce. 
EGAP poskytl pojištění vývozního odběratelského úvěru za téměř 8 mld. Kč.

Hned o rok později vyvezla firma ČKD Dopravní systémy, a. s., s pojištěním 
EGAP za 4 mld. Kč několik desítek tramvají na Filipíny.

V průběhu dalších let se EGAP podílel na řadě zajímavých projektů napříč 
odvětvími. Pojištěním podpořil například vývoz letadel do USA, stavbu 
nemocnic v Rusku či v Africe nebo rozsáhlé investice a dodávky energetických 
společností v zahraničí.

Jedním z cílů, ke kterým pojišťovna směřovala od samotného počátku, bylo 
zapojení se do činnosti mezinárodních organizací. První byla Mezinárodní unie 
úvěrových a investičních pojistitelů (Bernská unie). Členství v Bernské unii je 
pro exportní pojišťovny prestižní a naprosto klíčovou záležitostí. Členové unie si 
totiž mohou vyměňovat cenné informace a zkušenosti. EGAP se stal takzvaným 
pozorovatelem v roce 1996. Už o dva roky později jako první exportní 
pojišťovna ze zemí střední a východní Evropy obdržel statut řádného člena.

Kromě Bernské unie se EGAP jako reprezentant České republiky zapojil do 
činnosti OECD v rámci Ujednání pro oficiálně podporované vývozní úvěry 
(tzv. Konsenzus OECD). Cílem bylo získat členství v rámci takzvané skupiny 
Participantů Konsenzu. To se pojišťovně podařilo v roce 2001. Stejně jako 
v případě Bernské unie získal EGAP díky členství přístup k cenným informacím 
a zkušenostem ostatních členů. Rovněž se může podílet na vytváření pravidel 
upravujících podporu exportu v zemích OECD.

EGAP za dobu své existence pojistil export:

4 900 autobusů

4 220 nákladních vozů

1 550 traktorů

27 500 osobních automobilů 991 trolejbusů

65 letadel

59 elektráren

169 vrtulníků
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Typy pojištění:

 B    Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru;

Bf   Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského 
úvěru;

 C    Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského 
úvěru;

Cf   Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého 
vývozního dodavatelského úvěru;

 D    Pojištění vývozního odběratelského úvěru;

 E   Pojištění potvrzeného akreditivu;

 F    Pojištění úvěru na předexportní financování;

    I   Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí;

 If   Pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob 
v zahraničí;

 V   Pojištění proti riziku nemožnosti splnění smlouvy o vývozu 
(tzv. výrobního rizika);

 Z   Pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti se získáním nebo 
plněním smlouvy o vývozu;

ZA Aktivní zajištění.
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Vybrané projekty českých exportérů 
pojištěné v letech 1992–2017 

Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s.



ÁZERBÁJDŽÁN

Dodávka 151 ks autobusů 
pro Bakubus
Vývozce: Iveco Czech Republic, a.s. 
Financování: Komerční banka, a.s. 

Český výrobce IVECO Czech Republic z Vysokého Mýta podepsal kontrakt 
na dodávku 151 autobusů v celkové hodnotě téměř 900 mil. Kč. Obnovení 
vozového parku v hlavním městě Baku proběhlo v roce 2015 především 
z toho důvodu, že město hostilo historicky první sportovní Evropské hry. 
Město přivítalo 6 000 sportovců ze všech evropských zemí. A právě pro 
zajištění dopravy sportovců a návštěvníků her sloužily české autobusy. Nyní 
flotilu vozidel využívá městský dopravní podnik.
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ÁZERBÁJDŽÁN

Dodávka speciální techniky 
a technologie pro rekonstrukci 
dálnice
Vývozce: SaZ, s.r.o.
Financování:  Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank 

Czech Republic and Slovakia, a.s.

Dodávka speciální techniky, stavebních prací a technologie pro rekonstrukci 
dálnice M-5 v délce 164 km pro Ministerstvo dopravy, trasa Yevlax – Zagatala – 
hranice s Gruzií. V průběhu realizace vlastní rekonstrukce dálnice bylo 
na projekt dodáno 181 ks nákladních Tater T-815, včetně náhradních dílů 
a pneumatik k těmto nákladním vozům. Dodávky zahrnují také vybudování 
celkového automatizovaného systému řízení automobilového provozu pro 
silnice a dálnice v Ázerbájdžánu.
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BĚLORUSKO

Dodávka lokomotiv  
pro Běloruské železnice
Vývozce: CZ LOKO, a.s. 
Financování:  COMMERZBANK AG, pobočka Praha 

Kontrakt na dodávku 20 kusů posunovacích dvounápravových diesel lokomotiv 
TME 3 o výkonu 400 kW podepsalo CZ LOKO s Běloruskými železnicemi. 
V roce 2013 proběhla dodávka 8 kusů, v roce 2014 pak zbývajících dvanácti. Jde 
o kompletně novou výrobu, u níž deklaruje vývozce český podíl ve výši 98 %. 
Lokomotivy jsou vyprojektovány a vyrobeny v CZ LOKO, dodávka probíhá ve 
formě nesmontovaných dílů v sadách a montáž probíhá v Bělorusku. Společnost 
CZ LOKO patří mezi nejvýznamnější podniky českého železničního strojírenství, 
projektuje, vyrábí a dodává moderní dieselelektrické lokomotivy.
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FILIPÍNY

Tramvajové vozy do Manily
Vývozce: ČKD Dopravní systémy, a.s.
Financování:  Investiční a Poštovní banka, a.s., 

a Československá obchodní banka, a. s.

V roce 1997 byl pojištěn vývozní odběratelský úvěr v hodnotě 88,4 mil. USD 
poskytnutý tehdejší bankou IPB na 85 % objemu vývozu dle smlouvy o vývozu 
na dodávku 73 kusů rychlodrážních tříčlánkových tramvají RT8D5M za kupní 
cenu cca 104 mil. USD. Dodávka tramvají byla součástí projektu na výstavbu 
tramvajové sítě v Manile. Výstavba linky byla zahájena v roce 1996. Pro manilskou 
trať MRT 3 bylo v letech 1997 až 1999 vyrobeno všech 73 tramvají. Plný provoz na 
tomto úseku byl zahájen v roce 1999 a zbytek trati byl zprovozněn v roce 2000.
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SLOVENSKO

Autobusy pro Dopravní podnik 
města Košice
Vývozce: SOR Libchavy, s.r.o. 
Financování: Československá obchodní banka, a.s.

Dopravní podnik města Košice používá od konce roku 2013 autobusy od 
českého výrobce SOR Libchavy. V rámci obnovy vozového parku jich český 
exportér dodal celkem 127 kusů. Pro SOR Libchavy jde o klíčovou zakázku, 
která umožní obchodní a technický rozvoj společnosti. Česká republika je 
obecně ve vývozu autobusů velmi úspěšná. EGAP pojistil za svou více než 
pětadvacetiletou existenci export téměř 4 800 autobusů vyrobených v České 
republice v hodnotě více než 16 mld. Kč.
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BĚLORUSKO

Rekonstrukce jednotky atmosférické 
destilace ropy pro NAFTAN
Vývozce: UNIS, a.s. 
Financování: klub ČSOB, UCB, ČEB a KBC Bank NV

Dodávka kompletní rekonstrukce jednotky atmosférické destilace ropy AT 8 
byla významným pokračováním úspěšné exportní aktivity společnosti UNIS, a.s. 
Ta realizovala dodávky do řady zemí včetně Ruska, Běloruska, Kazachstánu 
a Uzbekistánu. Tato zakázka pro Naftan navazovala na úspěšné zvládnutí již 
dříve realizovaných dodávek pro tuto běloruskou společnost. Zejména na 
řešení hydrokraku a několika dalších menších projektů, které UNIS realizoval 
pro Naftan zpočátku, jako subdodavatel a později jako přímý dodavatel.
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BULHARSKO

Akvizice kaskád vodních elektráren 
Sandanska Bistritsa, Koprinka 
a Petrohan v Bulharsku
Vývozce: Energo-Pro a.s.
Financování:  Česká exportní banka, a.s.

Bulharsko se stalo první zemí, kde společnost Energo-Pro zahájila zahraniční 
expanzi. Společnost Energo-Pro Bulgaria EAD byla založena v roce 2000. Dnes 
vlastní a provozuje 14 vodních elektráren. 10 z těchto elektráren vytváří čtyři 
různé kaskády – Sandanska Bistritsa, Pirinska Bistritsa, Koprinka a Petrohan. 
S celkovou instalovanou kapacitou 166 megawattů a průměrnou roční 
výrobou elektřiny na úrovni 410 000 megawatthodin je Energo-Pro největším 
soukromým výrobcem obnovitelné energie v Bulharsku. EGAP pojistil tuto 
zahraniční investici produktem If.
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GRUZIE

Vodní elektrárny a distribuční síť
Vývozce: Energo-Pro a.s.
Financování:  Česká exportní banka, a.s.

Své dlouholeté zkušenosti s výrobou energie zúročila společnost Energo-Pro 
provozem vodních elektráren a distribuční sítě v Gruzii. A to do roku 2007, 
kdy privatizovala a dále dokoupila 15 vodních elektráren a významnou část 
distribuční sítě na 70 % území Gruzie, kde má v současné době asi 860 000 
platících zákazníků a zaměstnává více než 5 000 vlastních zaměstnanců. 
Elektrárny a distribuční síť prošly zásadní modernizací.
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ÍRÁN

Dodávka technologického zařízení 
a dokumentace pro elektrárnu 
Iranshahr – blok 3 a 4
Vývozce: První brněnská strojírna Brno DIZ a.s. 
Financování: Česká exportní banka, a.s.

Pojištění vývozního odběratelského úvěru na dodávky technologického 
zařízení a dokumentace pro TE Iranshahr, bloky 3 a 4 společností První 
brněnská strojírna Brno DIZ a.s. pro Ministerstvo energetiky Íránské islámské 
republiky a Íránskou energetickou společnost „IPDC“. Úvěrová smlouva byla 
určena pro financování části smlouvy o vývozu z roku 1999 a jejím dlužníkem 
byla íránská Bank Saderat Iran. Celková hodnota vývozního kontraktu činila 
téměř 35 mil. USD.
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RUSKO

Paroplynová elektrárna Kurgan
Vývozce: PSG International, a.s.
Financování:  Česká exportní banka, a.s.

Paroplynová elektrárna s elektrickým výkonem 229,5 MW a tepelným výkonem 
245,6 Gcal/h v severní průmyslové zóně města Kurgan. Využívá výhody tohoto 
typu elektráren spočívající ve vysoké efektivnosti a nízkém zatížení životního 
prostředí a dále rychlosti a nižších nákladech výstavby ve srovnání s uhelnými 
i dalšími typy elektráren. Základní technologií jsou turbíny spalující zemní plyn 
a odpadní teplo z nich je využito pro pohon kondenzační turbíny a generování 
tepla pro teplárenské účely. Výstavbu realizovala PSG International a její 
hodnota je 269,5 mil. EUR.
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RUSKO

Technologické zařízení pro rekon-
strukci závodu na zpracování plynu 
v Sosnogorsku, republice Komi
Vývozce: ŠKODA JS a.s. 
Financování: Česká exportní banka, a.s.

V roce 2001 byl pojištěn velmi významný investiční projekt „na klíč“ v oblasti 
plynárenského průmyslu. Jednalo se o rekonstrukci závodu na zpracování 
zemního plynu pro ruskou společnost Severogaz, který potřeboval zvýšit 
kapacitu a efektivitu svého závodu v Sosnogorsku v ruské republice 
Komi. Na realizaci tohoto obchodního případu bylo poskytnuto pojištění 
odběratelského úvěru ve výši více než 90 mil. EUR. Nový závod na čištění 
a zkapalnění plynu zvýšil po rekonstrukci svou kapacitu z 1,3 na 3 mld. metrů 
krychlových zpracované suroviny ročně a provoz je již plně automatizovaný.
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SLOVENSKO

Dodávky jaderné technologie pro 
jadernou elektrárnu Mochovce, 
1. a 2. blok
Vývozce: Škoda Praha a.s. 
Financování: Komerční banka, a.s.

První opravdu velký projekt české společnosti v zahraničí pojistil EGAP už v roce 
1996. Společnost Škoda Praha, a. s., získala na Slovensku kontrakt na dodávky 
technologií pro první a druhý blok jaderné elektrárny Mochovce. EGAP poskytl 
pojištění vývozního odběratelského úvěru za téměř 8 mld. Kč. Technologie 
dodala především společnost ŠKODA JS. EGAP poté po roce 2000 podpořil 
české exportéry i při dostavbě 3. a 4. bloku. Kromě společnosti Škody JS 
podpořil EGAP také subdodávky řady dalších firem – Doosan Škoda Power, 
Modřany Power, Královopolská RIA, ČKD Praha DIZ nebo Chladící věže Praha.
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TURECKO

Dodávka zařízení pro 4 bloky 
tepelné elektrárny Afsin Elbistan B
Vývozce: Škodaexport, a.s.
Financování:  Česká exportní banka, a.s. 

Egap pojistil vývoz dodávek a služeb pro projekt výstavby 4 bloků tepelné 
elektrárny Afsin Elbistan B 4 x 360 MW. Na klíč ji dodala společnost 
Škodaexport, a.s. Celková hodnota vývozu českého vývozce činila 212 mil. USD. 
Pojistné i úvěrové smlouvy byly uzavřeny v roce 1999. Splácení úvěru bylo 
zajištěno státní zárukou Turecka.
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RUSKO

Projekt a dodávka výrobní jednotky 
granulované močoviny v objemu 
1 500 t denně
Vývozce:  CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. 

(CASALE PROJECT a.s.)
Financování: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Chemoprojekt Nitrogen získal zakázku za více než 2 mld. Kč týkající 
se projektování a kompletní dodávky zařízení pro jednotku na výrobu 
močoviny včetně jednotky granulace s kapacitou 1 500 tun denně pro ruskou 
společnost PhosAgro v Čerepovci. Stavbu a montáž si zajišťuje zákazník 
samostatně. PhosAgro splňuje základní kritérium pojištění – jde o silný ruský 
subjekt s mezinárodním ratingem, významným postavením na světovém trhu 
a s podstatnými příjmy v zahraniční měně.
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RUMUNSKO

Rekonstrukce závodu na granulaci 
močoviny a výrobu hnojiv
Vývozce:  CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. 

(CASALE PROJECT a.s.)
Financování: Česká spořitelna, a.s., 
                  a Československá obchodní banka, a.s.

Pojištění vývozního odběratelského úvěru na rekonstrukci závodu na zpracování 
a granulaci močoviny ve městě Targu Mures v Rumunsku společností 
CHEMOPROJEKT NITROGEN a.s. (nově CASALE PROJECT a.s.) pro společnost 
Azomures S.A. Součástí obchodního případu byla kromě inženýrských prací 
i dodávka kompletního průmyslového vybavení a zajištění zahájení provozu 
modernizovaného zařízení. Na rekonstrukci se subdodávkami podílelo dalších 
20 českých firem. Rekonstrukcí se zvýšila výroba z 900 na skoro 1 430 tun. 
Kontrakt byl podepsán v roce 2013 a jeho hodnota byla téměř 80 mil. EUR.
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BĚLORUSKO

Linka na výrobu chleba
Vývozce: Kornfeil spol. s r.o. 
Financování:  COMMERZBANK AG, pobočka Praha 

 

Společnost Kornfeil spol. s r.o. si v roce 2009 u EGAP pojistila vývozní 
odběratelský úvěr na dodávku pekařské linky na výrobu bílého a žitného 
chleba v hodnotě 820 tis. EUR do běloruského Barnoviči. Rodinná firma 
Kornfeil spol. s r.o. vznikla v roce 1991 a řadí se mezi nejvýznamnější evropské 
výrobce pekařských pecí a technologických zařízení pro pekárny. Mimo tento 
případ realizovala prostřednictvím EGAP i dodávku pece na chléb do města 
Gomel v hodnotě 270 tis. EUR. Zakázku financovala Landesbank Berlin AG. 
Pojištění bylo realizováno formou pojistného produktu typu „C“ nebo „D“.
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GRUZIE

Dodávka pivních tanků
Vývozce: ZVU STROJÍRNY, a.s.
Financování:  Československá obchodní banka, a.s.

Dodávka cylindro-kónických tanků na kvašení a zrání do pivovaru, který byl 
postaven ve městě Saguramo nedaleko hlavního města Tbilisi. ZVU Strojírny, a.s., 
již předtím dodaly pivovaru kompletní technologii na výrobu piva, čímž nový 
pivovar získal kapacitu výroby až 400 tis. hektolitrů piva ročně. Pivovar patří 
místní pivovarnické firmě Georgian Beer Company. Česká firma dostala 
zakázku na základě kladných referencí z roku 2005, kdy již pro tuto společnost 
v Gruzii jeden pivovar stavěla.

22

POTRAVINÁŘSTVÍ



ÍRÁN

Vývoz doplňků stravy
Investor: WALMARK, a.s. 

Vývozce doplňků stravy je příkladem firmy, která je úspěšná v pronikání 
na nové exportní trhy. A navíc dbá na ošetření rizik spojených s takovým 
vývozem. V poslední době EGAP pojistil její export například do Arménie, 
Běloruska či Kazachstánu. Je také první českou firmou, která získala po 
uvolnění sankcí pojištění EGAP na vývoz svých výrobků do Íránu.
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KUBA

Vývoz obilí
Vývozce: Simplex CZ s.r.o. 
Financování:  Česká exportní banka, a.s. a Raiffeisenbank a.s.

Kubánská strana měla a stále má zájem o dovoz obilí a potravin obecně. EGAP 
tak pojistil vývoz obilovin za téměř 6 mil. EUR. Šlo o 25 tis. tun pšenice a více 
než 100 tun ječmene. Vývozcem byla společnost Simplex CZ s.r.o., která se na 
vývoz na Kubu specializuje od roku 2001, a převážně se jednalo právě o vývoz 
v odvětví potravin, obilovin či sušeného mléka.
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KUBA

Vývoz chmele a sladu
Vývozce: Simplex CZ s.r.o. 
Financování:  Česká exportní banka, a.s. a Raiffeisenbank a.s.

EGAP pojistil vývoz chmele a sladu na Kubu v hodnotě více než 2 mil. EUR. 
Díky společnosti Simplex CZ s.r.o. se tak exportovalo celkem 2,5 tis. tun sladu 
a téměř 40 tun vysoce kvalitního českého chmelu. EGAP pojišťování na Kubu 
nikdy nepřerušil, nové dodávky tam ale byly realizovány v rámci takzvaného 
„refreshe“, kdy kubánská strana vždy splatila část starých pohledávek.
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MEXIKO

Dodávky piva
Vývozce: Rodinný pivovar BERNARD a.s. 
Financování: vlastní

Rodinný pivovar BERNARD a.s. uzavřel pojištění typu „B“ proti riziku 
nezaplacení na dodávky piva a obalů mexickému dovozci Importadora G5C, 
S.A. de C.V. do města Mexico City. Celková hodnota všech pojištěných dodávek 
je 3,2 mil. Kč. Díky pojištění EGAP mohla společnost nově nastavit platební 
podmínky a došlo k více než dvojnásobnému nárůstu exportu pivovaru 
Bernard do Mexika.
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RUSKO

Ovocné destiláty, likéry, 
vodka, whisky
Vývozce: RUDOLF JELÍNEK a.s. 
Financování: vlastní

EGAP pojistil zakázku vizovické likérky RUDOLF JELÍNEK a.s. na dodávky 
ovocných destilátů, bylinných a ovocných likérů, vodky a whisky v hodnotě 
téměř 3,4 mil. Kč pro obchodního partnera v Ruské federaci. Historie 
společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. začíná již na konci 19. století. Zabývá se 
výrobou alkoholických nápojů a především destilátů. Díky své tradici a kvalitě 
je známá svými likéry v celé ČR i ve světě.
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RUSKO

Technologie pro pekárnu v Soči 
Vývozci:  LS – Liberecké strojírny s.r.o. 

J 4 s.r.o., TOPOS a. s.
Financování:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Hlavní pekárna v Soči prošla před konáním Zimních olympijských her v roce 
2014 velkou modernizací. Novou technologii přitom dodaly české firmy 
LS-Liberecké strojírny s.r.o., J 4 s.r.o. a TOPOS a. s. Pekárna v současné době 
produkuje denně 70 tun pečiva a zásobuje celou aglomeraci v oblasti Soči. 
Přímo v závodě Sočinskij chlebozavod zaměstnává 250 lidí. Byla hlavním 
dodavatelem pečiva na ZOH.
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URUGUAY

Dodávka udírenských komor
Vývozce: Mauting s.r.o. 
Financování:  vlastní 

Společnost Mauting specializující se na konstrukci, projekci a výrobu 
potravinářských strojů byla založena již v roce 1992. Hlavním programem je 
od prvopočátku výroba udíren a zařízení pro tepelné opracování masa. V roce 
2011 získala zakázku na dodávku dvou udírenských komor pro uruguayského 
partnera z Montevidea v hodnotě 92 tis. EUR. O úspěchu zařízení Mauting 
hovoří i to, že většina jejich zařízení jde na export a jsou provozována ve více 
než 50 zemích světa.
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BĚLORUSKO

Výstavba dopravních a logistických 
center pro Beltamožservis
Vývozce: Metrostav, a.s. 
Financování:  Komerční banka, a.s.

Dva projekty dopravních a logistických center realizovala česká společnost 
Metrostav, a.s., pro běloruského dovozce RUP Beltamožservis, což je největší 
a nejvýznamnější operátor celních služeb na běloruském trhu. Metrostav, a.s., 
nejprve v roce 2011 uzavřel smlouvu o vývozu na výstavbu dopravního 
a logistického centra v oblasti Žitomirišči. Logistické centrum je koncipováno 
jako víceúčelový komplex zahrnující sklady o rozloze 26 tis. m2, administrativní 
a obytné budovy, restaurační a zdravotní služby, malý hotel a parkoviště. 
Ve druhém případě Metrostav vyhrál i díky pozitivním referencím tendr na 
projekt výstavby servisní zóny služeb pohraničního terminálu pro nákladní 
dopravu „Kozloviči-2“.
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ÍRÁN

Cementárna Shahr-E-Kord
Vývozce:  PSP Engineering, a.s.
Financování:  Česká exportní banka, a.s.

Pojištění vývozního odběratelského úvěru na dodávku dokumentace, služeb 
a zařízení cementárny o výkonu 1 500 t/24 hod. společností PSP Engineering, a.s., 
pro společnost Nasir Bonyad Ind. and Cons. Celková hodnota kontraktu činila 
10,7 mil. USD a pojistná smlouva byla uzavřena v roce 1998. Úvěr je zajištěn 
zárukou vystavenou Ministerstvem financí formou „Letter of Inclusion“ z roku 
1997, který je součástí sjednané rámcové záruky Ministerstva ekonomiky a financí 
Íránské islámské republiky z téhož roku. Dlužníkem byla Bank Saderat Iran.
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RUSKO

Výstavba business centra 
„Renaissance Premium“
Vývozce:  PSG-International a. s.
Financování:  Česká exportní banka, a.s.

Pojištění vývozního odběratelského úvěru bylo využito při výstavbě business 
centra „Renaissance Premium“ nedaleko centra Petrohradu. Výstavbou 
14patrového centra vzniklo více jak 14 tis. m2 nových kancelářských prostor 
a více jak 2 tis. m2 parkovacích ploch v podzemních garážích. Stavba byla 
zahájena převzetím zakonzervované stavby ke konci roku 2011, již v červenci 
roku 2013 byla úspěšně dokončena a v září téhož roku i zkolaudována.
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BRAZÍLIE

Dodávky motorů  
do práškovacích letadel 
Vývozce: GE Aviation Czech s.r.o., Thrush Aircraft, Inc. 
Financování: Zajištění US Exim Bank

EGAP zajistil podíl na exportním úvěrovém pojištění poskytnutém US Exim 
Bank v souvislosti s financováním dodávky letadel z USA do Brazílie a Uruguaye. 
Zajištění se týkalo dodávky motoru vyrobeného ve společnosti GE Aviation 
Czech s.r.o. v pražských Letňanech (bývalá „Walterovka“). Motor byl nainstalován 
do zemědělského práškovacího letadla firmy Thrush Aircraft, Inc. USA, která 
jej vyvezla odběrateli do Brazílie. Závod z pražských Letňan dodal americké 
společnosti celkem 24 nových leteckých motorů H80, které byly kompletně 
vyvinuté a vyrobené v Česku.
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KEŇA

Flexotiskový stroj
Vývozce: SOMA spol. s r.o. 
Financování:  Československá obchodní banka, a.s.

Vývozce SOMA zajistil pro keňského partnera TEXPLAST INDUSTRIES LTD. 
dodávku flexotiskového stroje SOMAFLEX IMPERIA 1270-8 CL EG včetně 
montáže a jeho uvedení do provozu. Celková pojistná hodnota je 41 mil. Kč a bylo 
využito pojištění typu „Cf“ – pojištění bankou financovaného střednědobého 
a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru.
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MAURITIUS

Dodávka turbovrtulových leteckých 
motorů GE H75
Vývozce:  GE Aviation Czech s.r.o.
Financování:  Česká exportní banka, a.s.

EGAP podpořil v roce 2016 export 16 turbovrtulových motorů od GE Aviation 
Czech na Mauritius. Společnost uzavřela rámcový kontrakt na 17 mil. USD 
s provozovatelem letadel z ostrova Mauritius, přičemž do tří let by jich mělo být 
dodáno až čtyřicet. Tyto motory mají oproti svému předchůdci větší výkon, nižší 
spotřebu a lepší vlastnosti v extrémních podmínkách. Dlužníkem je společnost 
IOAFC, která se zabývá pronájmem a servisem letounů v Africe. Podíl českých 
dodávek na vývozu činí 100 %.
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POLSKO

Dodávka Kaplanových turbín 
pro malou vodní elektrárnu
Vývozce:  Mavel, a.s.
Financování:  Expobank CZ a.s.

Předmětem smlouvy uzavřené v roce 2013 mezi společností Mavel, a.s., 
a jejím polským zákazníkem, byla dodávka dvou kusů Kaplanových turbín typu 
KA1290K4 s kompletním příslušenstvím včetně montážních prací a uvedení 
do provozu pro malou vodní elektrárnu Rościno v Polsku o celkové hodnotě 
dodané technologie ve výši téměř 20 mil. Kč. Celkový výkon elektrárny činí 
přibližně 0,6 MW a byla uvedena do provozu v roce 2014.
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RUSKO

Linky pro válcovnu Oskol
Vývozce:  ŽĎAS, a.s.
Financování:  COMMERZBANK AG, pobočka Praha

Dodávku tří dokončovacích a inspekčních linek válcovny Oskol v celkové 
hodnotě 54 mil. EUR provedla firma ŽĎAS, která se zaměřuje na výrobu strojních 
technologií. OAO Oskol Electrometallurgical Combine je společnost, jejíž 
činností je výroba a prodej metalurgických produktů pro domácí i zahraniční trh. 
V Ruské federaci patří Oskol mezi největší metalurgická zařízení a vyrobí ročně 
více než 2,4 mil. tun vysoce kvalitní elektrooceli.
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RUSKO

Obráběcí centrum TRIMILL
Vývozce: SORED Zlín, spol. s r.o. 
Financování:  Raiffeisenbank a.s.

Český vývozce SORED Zlín, spol. s r.o., dodal ruskému odběrateli NPO Saturn 
v Rybinsku ve dvou dodávkách obráběcí centrum TRIMILL VU 3014 v hodnotě 
23 mil. Kč z produkce společnosti TRIMILL, a.s. Součástí dodávek bylo 
i poskytnutí doprovodných služeb souvisejících s instalací centra v místě 
určení dodávky a zaškolení personálu. SORED Zlín, spol. s r.o., patří 
k exportérům, který má praktické zkušenosti s vývozem do Ruské federace 
a svou obchodní spolupráci realizuje s řadou českých a evropských firem 
z prostředí českého a evropského strojírenství.
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ČESKÁ REP.

Nákup technologie 
na výrobu afrického brokátu 
Vývozce: VEBA, textilní závody a.s. Broumov 
Financování:  Československá obchodní banka, a.s.

EGAP se v roce 2011 zapojil svým pojištěním předexportního úvěru na 
investice (typ F) do pořízení nové investice, kterou realizovala společnost 
VEBA, textilní závody a.s. Broumov. Šlo o nákup 32 tkacích jednotek včetně 
veškerého nutného příslušenství. Nákup investice částečně financovala ČSOB, 
dále byl nákup financován z vlastních zdrojů a z dotace z programu na inovace 
ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (OOPI INOVACE, projekt Image). 
Nákupem investice došlo k obnově a rozšíření stávajícího výrobního parku na 
výrobu tzv. afrického brokátu a jeho exportu do Afriky.
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EGYPT

Závod na výrobu netkaných textilií
Investor:  PEGAS NONWOVENS International s.r.o. 

Společnost PEGAS NONWOVENS zprovoznila závod v Egyptě v roce 2012 
a náklady na jeho výstavbu činily téměř 1,7 mld. Kč. Výstavba továrny na 
výrobu netkaných textilií byla pojištěna EGAP prostřednictvím produktu 
speciálně určeného pro pojištění investic českých právnických osob 
v zahraničí. PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi 
polyethylenu a polypropylenu pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, 
zemědělství a ostatních specializovaných sektorů.
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UKRAJINA

Předložky do koupelny
Vývozce: GRUND a.s. 
Financování:  vlastní

Společnost GRUND dodává prostřednictvím svého ukrajinského partnera na 
tamní trh své koupelnové polyakrylové předložky. I přes konflikt na východě 
Ukrajiny jsou její předložky stále žádané, a dokonce i díky EGAP získali novou 
zakázku na 12 000 polyesterových podložek vyrobených novou technologií 
3D všívání CutCut, kterou ovládají jako jediní na světě. Firma GRUND a.s. vyrábí 
předložky do koupelny již od roku 1990 a patří v této oblasti ke světové špičce.
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KOLUMBIE

Traumatologické implantáty
Vývozce: MEDIN, a.s. 
Financování:  vlastní 

Společnost MEDIN, a.s., přední český výrobce lékařských nástrojů a implantátů, 
vstoupil na dynamický kolumbijský trh se svým segmentem traumatologie. 
Společně s místním partnerem zorganizoval konferenci v kolumbijském městě 
Cartagena, kde došlo k výměně zkušeností mezi českými a kolumbijskými 
lékaři a praktickému školení vybraných typů operací. Mezi klíčové systémy 
z portfolia MEDIN, které se v současnosti v Kolumbii operují, patří dlahování 
zlomenin distálního radia, hřebování zlomenin proximálního femuru a operace 
zlomenin patní kosti systémem C-Nail.
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LAOS

Modernizace a rozšíření 
nemocnice Friendship
Vývozce: VAMED 
Financování:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

a UniCredit Bank Austria AG

Společnost VAMED získala zakázku na modernizaci a rozšíření nemocnice 
Friendship v hlavním městě Vientiane v hodnotě téměř 53 mil. EUR. Výstavba 
by měla trvat 36 měsíců, obchodní případ je upisován na suverénní riziko 
státu. Na výstavbě a modernizaci nemocnice Friendship se bude podílet více 
než 20 českých subdodavatelů. Významným aspektem tohoto případu je 
také diverzifikace podpořeného exportu, protože se jedná o první obchodní 
zkušenost EGAP s Laosem, která může otevřít cestu novým obchodním 
případům v této oblasti.
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PAPUA 
NOVÁ GUINEA

Výstavba nemocnice Goroka
Vývozce: VAMED 
Financování:  Česká spořitelna, a.s., a Erste Group Bank AG

Česká společnost VAMED uspěla v roce 2015 s projektem výstavby nemocnice 
v Papui-Nové Guinei. Spolu s dalšími firmami, jako je výrobce zdravotnických 
lůžek Linet či společnost Block, se podílí na výstavbě tamní nemocnice 
ve městě Goroka. Stát prostřednictvím pojišťovny EGAP podpořil vývoz 
pojištěním dodávek v hodnotě přes 50 mil. EUR. Na stavbě nemocnice se 
podílí více než 20 českých subdodavatelů. V tomto případě jde o historicky 
první pojištěný obchodní případ do této země.
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RUSKO

Porodnicko-gynekologický 
komplex Ufa
Vývozce: BLOCK, a.s. 
Financování:  PPF banka, a.s.

Výstavbu a zařízení porodnicko-gynekologického komplexu klinické nemocnice 
G. G. Kuvatova ve městě Ufa realizoval český vývozce BLOCK, a.s. Hodnota 
zakázky byla 38,3 mil. EUR. Společnost BLOCK dodala medicínskou techniku 
a prováděla i dokončovací stavební práce – fasádu, opláštění, střechu, vnitřní 
dokončovací práce, výtahy, technické zařízení budov a elektroinstalaci.
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BĚLORUSKO

Výstavba farmy pro chov prasat 
Vývozce: Bauer Technics s.r.o. 
Financování:  PPF banka, a.s.

Jihočeská firma BAUER TECHNICS, a.s., se zabývá především realizací farem 
na klíč. V tomto směru patří k nejvýznamnějším na světovém trhu. Jeden 
z projektů realizovala i u běloruského Borisova. Jednalo se o dodávku velké 
farmy na chov prasat v hodnotě 15,8 mil. EUR a její kapacita je 24 tis. prasat. 
Společnost BAUER TECHNICS, a.s., má zkušenosti s komplexními dodávkami 
investičních celků z celé oblasti zemědělství a potravinářství. Jde o farmy 
hospodářských zvířat, zpracovatelských provozů masa a mléka včetně jejich 
skladovacích kapacit.
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BĚLORUSKO

Výrobna krmných směsí
Vývozce: TAVIK s.r.o. 
Financování:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Smlouva o úvěru je určena pro financování smlouvy o vývozu na dodávku 
pro rekonstrukci výrobny krmných směsí v běloruském Borisově. Technologii 
dodala pardubická strojírenská společnost PROKOP INVEST a.s. Závod po své 
rekonstrukci navýšil kapacitu na výrobu až 400 tun denně. Zakázka v celkové 
hodnotě téměř 4,8 mil. EUR byla realizována v 10 dodávkách a to včetně 
montáže, uvedení do provozu a zaškolení pracovníků.
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KAZACHSTÁN 

Závod na výrobu řepkového oleje 
Vývozce: Farmet a.s. 
Financování:  Česká spořitelna, a.s.

Společnost Farmet a.s. je dodavatelem závodu na výrobu surového řepkového 
oleje v severní části Kazachstánu. Nová továrna zpracuje téměř 100 tun 
řepkového semene za den. Zákazník tím získá téměř 40 tun surového 
řepkového oleje a 60 tun řepkových výlisků využívaných v krmivářství. 
Dodávka zahrnovala stroje a zařízení tvořící kompletní technologické řešení 
včetně elektroinstalace a řízení. Základem dodávané technologie jsou šnekové 
lisy olejnin značky Farmet.
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RUSKO

Zemědělská technika
Vývozce: Farmet a. s. 
Financování:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Společnost Farmet a. s. je dodavatelem zemědělské techniky na zpracování 
půdy a setí. Tato technika je dodávána přes importéra v Ruské federaci, 
společnost Rostline Agroservis, která zajišťuje dodání strojů konečným 
uživatelům a to včetně záručního a pozáručního servisu. Tyto dodávky jsou 
realizovány na území celého Ruska. Farmet a. s. vyváží zemědělskou techniku 
s podporou EGAP i do dalších zemích, např. na Ukrajinu a do Bulharska.
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RUSKO

Zemědělská technika
Vývozce: SMS CZ s.r.o. 
Financování:  vlastní

SMS CZ s.r.o. je inženýrská, výrobní a dodavatelská firma v oboru strojírenství 
a strojně-technologických zařízení pro ekologii a zemědělství. V roce 2015 
splnila zakázku pro firmu Južnyj Dom na dodávku diskových bran DBM600T 
a válů cambridge CV920. Oba druhy strojů jsou osvědčené a spolehlivé 
výrobky, které se dokážou uplatnit ve všech podmínkách Evropy, Ruska 
a Kanady.
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SLOVENSKO

Rekonstrukce farmy na chov prasat
Vývozce: Bauer Technics s.r.o. 
Financování:  Česká exportní banka, a.s.

Předmětem dodávky z roku 2013 je 2. etapa realizace technologických celků, 
konstrukcí a stavebních prací dostavby farmy pro prasata „na klíč“ pro jednoho 
z nejvýznamnějších slovenských chovatelů prasat. Ten díky rekonstrukci 
svých provozů zvýšil svůj podíl na slovenském trhu na 15 %. Společnost Bauer 
Technics s.r.o. tuto zakázku získala po úspěšné realizaci 1. etapy z roku 2011. 
Dodávka zahrnovala projektové práce, inženýring, kompletní soubor technologií 
a související stavební práce na celkem 3 farmách, které tak nyní splňují tu nejvyšší 
úroveň veterinárně-zootechnického zabezpečení. Celková hodnota obou etap 
byla téměř 700 mil. Kč.
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USA

Dodávka traktorů
Investor: ZETOR TRACTORS a.s. 
Financování:  vlastní

Celkem 4 pojistná rozhodnutí na pojištění krátkodobého vývozního 
dodavatelského úvěru využil v letech 1995 a 1996 český výrobce traktorů 
Zetor na export svých traktorů v hodnotě téměř 300 mil. Kč pro amerického 
odběratele. Zetor je tradiční česká firma, které se úspěšně podařilo spojit svou 
bohatou historii s požadavky moderní doby a většinu svých traktorů dnes 
exportuje na trhy po celém světě. Mezi další produkty firmy Zetor patří čelní 
nakladače, motory a další traktorové komponenty.
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Gabriela Koukalová, vítězka Světového poháru 2015/2016, 
medailistka ze ZOH v Soči, mistryně světa ve štafetovém závodu 2015 a ve sprintu 2017.

Podporujeme ty nejlepší. 
Ve sportu i v exportu.



Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
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