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Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) 
byla založena v roce 1992 a za 22 let své existence pojistila export 
za více než 670 mld. Kč. Jde o vývoz zboží, technologií, služeb 
a investic, který by s největší pravděpodobností bez pojištění EGAP 
nevznikl. Jediným akcionářem EGAP je stát, který společnost ovládá 
prostřednictvím 4 ministerstev (Ministerstva financí, průmyslu 
a obchodu, zahraničí a zemědělství). Za dobu existence EGAP 
dostal ze státního rozpočtu do svých pojistných fondů 10,2 mld. Kč, 
z těchto prostředků na svůj provoz neutratil ani korunu. Svými 
produkty pokrývá všechny fáze obchodních případů a exportérům 
nabízí srovnatelné podmínky jako zahraniční úvěrové pojišťovny. 
Díky tomu mohou obstát v silné mezinárodní konkurenci. Ze zprávy 
RIA vypracované v roce 2010 vyplývá, že 1 miliarda korun od státu 
pro EGAP znamená vytvoření 1743 nových pracovních míst. 

     EGAP pojišťuje v České republice přibližně 10 % veškerého 
exportu mimo Evropskou unii. 

     V letech 2010–2013 uzavřel EGAP 338 případů na pojištění 
mimo země Evropské unie. 

     Díky 10,2 mld. Kč, které stát investoval do podpory exportu, 
bylo vytvořeno nebo zachováno 17 500 pracovních míst. 

     Podpora exportu prostřednictvím EGAP je tedy trojnásobně 
efektivnější než systém investičních pobídek.
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Vývoj uzavřených obchodů 1993–2013 [v mld. Kč]

V rozložení pojistných produktů, které EGAP nabízí, stále jednoznačně 
převažuje pojištění odběratelských úvěrů. Významnou roli hraje ale také 
pojištění investic a úvěrů na investice, pojištění exportních úvěrů a pojištění 
bankovních záruk. Největšími klienty EGAP jsou banky – pojišťovna 
spolupracuje se všemi bankami, které poskytují exportní úvěry.
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Podíl bank na obchodních případech za rok 2013

 Česká exportní banka, a.s.  ................................................ 25
 Československá obchodní banka, a. s.  ........................ 11
 Česká spořitelna, a.s.  .......................................................... 11
 Komerční banka, a. s. ...........................................................  8
 HSBC Bank plc – pobočka Praha ......................................  6
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  ....  2
 PPF banka a. s. ........................................................................  2

  Raiffeisenbank a.s.  ................................................................  2
 Ostatní banky (s podílem pod 2 %) ................................  6
 Nebankovní subjekty .......................................................... 27
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Za dobu své existence pojistil EGAP export do více než 
100 zemí světa. Dominantní roli v jeho portfoliu stále hraje 
podpora vývozu do Ruska. V posledních letech nicméně 
sledujeme nárůst pojištění exportu také do Turecka, 
Ázerbájdžánu, Běloruska, Egypta či Indie. Jen v roce 2013 
pojistil EGAP vývozní aktivity českých exportérů do 40 zemí.

Teritoriální struktura nově uzavřených  
pojistných smluv v roce 2013 (v %)

 Ázerbájdžán ............................. 18
 Bělorusko ..................................   3
 Předexportní financování ...   5
 Egypt  ..........................................   5
 Francie  .......................................   7
 Indie ............................................   7
 Izrael  ............................................  4

   Rusko .......................................... 19
 Slovensko ..................................   2
 Slovinsko ...................................   4
 Turecko  ...................................... 12
 Ukrajina  ......................................  4
 Ostatní země (pod 2 %) ....... 10
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Pojistné produkty, které EGAP nabízí svým pojištěním se státní 
podporou, zaručují klientům komplexní úvěrovou pojistnou 
ochranu po celou dobu trvání exportního kontraktu.

Bez nich by čeští exportéři prakticky neměli šanci získat středně nebo 
dlouhodobý bankovní úvěr nebo záruku, především v momentě, kdy 
hledají obchodní příležitosti na dynamických a atraktivních trzích se 
zvýšeným teritoriálním i komerčním rizikem. Z logiky věci vyplývá, že 
takové bankovní úvěry a záruky potřebují především velcí vývozci 
zaměření na export investičních celků.

Mezi klienty EGAP jsou však i malé a střední podniky, byť je zřejmé, 
že zpravidla nejsou nositeli velkých rizik spojených s dlouhodobými 
vývozními projekty. I tito vývozci ale některé pojistné produkty EGAP 
využívají – pojistit se totiž dají faktury už od 100 000 Kč. Malé a střední 
podniky obecně nejčastěji využívají pojištění úvěrů na předexportní 
financování, pojištění vývozních dodavatelských úvěrů, výrobního rizika 
a bankovních záruk.

Speciálně pro MSP je určena velmi zjednodušená verze pojištění jak 
předexportních úvěrů, tak bankovních záruk. Například v roce 2013 bylo 
s klienty z řad MSP uzavřeno 40 nových pojistných smluv v souhrnné 
hodnotě 0,6 mld. Kč.
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Typy pojištění, která EGAP nabízí:

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 akreditivu;

F    pojištění úvěru na předexportní financování výroby;

 I   pojištění investic českých právnických osob v zahraničí;

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

P  pojištění úvěru na financování prospekce zahraničních trhů;

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

Z   pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti s exportním kontraktem;

ZA aktivní zajištění
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Některé úspěšné projekty českých exportérů 
pojištěné Exportní garanční a pojišťovací 

společností, a.s.
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Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s., podepsala v lednu 
2010 kontrakt na projekt TOCOMA s argentinskou společností IMPSA 
v hodnotě 250 milionů korun. Jedná se o dodávky supertěžkých hřídelí 
pro jednu z nejmodernějších a nejvýkonnějších hydroelektráren na 
světě, která vyrůstá v jihoamerické Venezuele. Kromě šesti finálně 
opracovaných turbínových hřídelí, které mají délku 13 metrů, průměr 
4 metry a hmotnost po opracování 135 tun, obsahuje rovněž dodávku 
stejného počtu nábojů kaplanových turbín, deseti límců ložisek 
a deseti hřídelí servomotorů. Deset Kaplanových turbín umístěných 
pod 350 metrů dlouhou hrází zajistí celkovou instalovanou kapacitu 
2350 MW. Lopatky do Kaplanových turbín dodala společnost ŽĎAS, a.s.

Hřídele a Kaplanovy turbíny  
pro projekt TOCOMA
Vývozce: Vítkovice Heavy Machinery, a.s.
Financující banka: Raiffeisenbank, a.s.

ARGENTINA
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Rekonstrukce silnice v úseku 
Baku – Rusko
Vývozce: OHL ŽS, a.s  
Financující banka: Česká exportní banka, a.s. 

Rekonstrukce silnice v severní části Ázerbájdžánské republiky v úseku 
Quba–Qusary–Laze o délce 45 km. V rámci rekonstrukce jsou vybudovány 
také mosty a mimoúrovňová křížení. Jedná se o pokračování a dokončení 
už v roce 2005 sjednaného a započatého obchodního případu – projektu 
rekonstrukce dálnice/silnice Baku – hranice Ruska, který v průběhu 
realizace doznal změny dle požadavků ázerbájdžánského zákazníka.

 

ÁZERBÁJDŽÁN

9



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

Dodávka speciální techniky, stavebních prací a technologie pro 
rekonstrukci dálnice M-5 v délce 164 km pro Ministerstvo dopravy – 
trasa Yevlax–Zagatala–republika Gruzie. V průběhu realizace vlastní 
rekonstrukce dálnice je 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. 

ÁZERBÁJDŽÁN
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Dodávky technologie pro vodní 
elektrárnu Grodno 
Vývozce: MAVEL, a.s.  
Financující banka: Česká exportní banka, a.s. 

Dodávka 5 kusů soustrojí vodních turbín včetně šéfmontáže a zaškolení 
obsluhy pro vodní elektrárnu Grodno na řece Neman v celkové hodnotě 
téměř 11 milionů EUR. Veškeré dodávky zařízení byly ukončeny 
v prosinci 2010. V současné době je elektrárna v plném provozu.

Mavel je výrobní a inženýringová společnost specializovaná na turbíny 
pro vodní elektrárny od 30 kW do 30 MW. Patří mezi vývozce s nejdelší 
historií využívání služeb EGAP. Případy jsou pojišťovány již od r. 1999.  
Za 15 let bylo sjednáno více než 70 pojistných smluv.

BĚLORUSKO
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Rekonstrukce jednotky  
atmosférické destilace ropy  
pro NAFTAN
Vývozce: UNIS, a.s. 
Financující banka:  Československá obchodní 

banka, a.s.

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. 

BĚLORUSKO
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Výstavba závodu na výrobu 
dekorativního papíru ve městě 
Šklov
Vývozce: Papcel, a.s.  
Financující banka: Komerční banka, a.s.,  
COMMERZBANK Aktiengesellschaft pobočka Praha 

Stavba papírenského závodu zahrnuje dodávku kompletní papírenské 
linky na výrobu dekoračního papíru, včetně jeho připojení na stávající 
infrastrukturu. Součástí dodávky jsou jak veškerá projekční řešení, hmotné 
dodávky, montážní práce a stavební práce, tak i veškeré ostatní služby 
spojené s realizací tohoto projektu. Akciová společnost PAPCEL Litovel 
již více než 60 let vyrábí stroje a technologická zařízení pro papírenský 
průmysl. Na realizaci projektů se podílí více než 260 zaměstnanců. Mezi 
hlavní prodejní trhy společnosti patří Ruská Federace, Bělorusko, Česká 
republika, Egypt, Turecko, Bulharsko, Indonésie, apod.

BĚLORUSKO
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Dodávka lokomotiv  
pro Běloruské železnice
Vývozce: CZ LOKO, a.s. 
Financující banka:  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.

BĚLORUSKO
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Dodávky komponentů  
pro traktory ZETOR
Vývozce: ZETOR TRACTORS a.s.  
Financující banka: Komerční banka, a.s. 

Dodávka komponentů traktorové řady Zetor Proxima za 4,5 mil. USD do 
Brazílie pro společnost Agrale. Ta je tradiční renomovanou společností 
a dlouholetým obchodním partnerem Zetoru s více než 40letou tradicí 
ve výrobě automobilů, traktorů, motorů a šasi. Firma Zetor vyrobila od 
zahájení výroby v roce 1946 více než 1,2 milionu kusů traktorů, přičemž 
většina byla exportována do 90 zemí světa.

BRAZÍLIE
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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. korun. 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. Společnost se aktivně 
podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem, a udržuje si tak 
vedoucí pozici v oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií. 

EGYPT
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Výstavba nemocnice
Vývozce: VAMED Health Projects CZ, s.r.o. 
Financující banka: UniCredit Bank Austria AG 

České firmy se podílejí na stavbě a vybavení nové nemocnice v hlavním 
městě Gabunu Libreville. Společnost EGAP pojistila dodávky pro výstavbu 
v hodnotě přes 15 mil. EUR. Součástí českých dodávek jsou především 
zdravotnická lůžka od firmy LINET s.r.o. a dále okna a dveře k operačním 
sálům, elektroinstalace, dlaždičky, sanitární keramika a stavební 
chemie.Nová nemocnice se zaměří na prenatální a neonatologickou 
a specializovanou gynekologicko-porodnickou péči. Kapacita zařízení 
bude 176 lůžek a součástí budou 4 plně vybavené operační sály. 

GABUN
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Vodní elektrárny a distribuční síť
Investor: Energo-Pro, a.s. 
Financující banka: 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 od roku 2007, kdy privatizovala a dále dokoupila 15 vodních 
elektráren a významnou část distribuční sítě na 70 % území Gruzie 
a kde má v současné době asi 860 000 platících zákazníků a zaměstnává 
více než 5 000 vlastních zaměstnanců. Elektrárny i distribuční síť prošly 
zásadní modernizací.

GRUZIE
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Dodávka parních a plynových  
turbín pro 3 elektrárny
Vývozce: Doosan ŠKODA Power, s.r.o.  
Financující banka:  HSBC Bank plc, 

Komerční banka, a.s.

Dodávka parních turbín a generátorů pro izraelskou státní společnost 
Israel Electric Corporation Ltd (IEC). Turbíny o výkonech 120–140 MW/
jednotku byly pořízeny pro 3 paroplynové elektrárny – Eshkol, Hagit 
a Ramat Hovav. IEC patří mezi největší průmyslové podniky v Izraeli 
a provozuje dohromady 17 elektráren o celkovém výkonu 13 133 MW. 

IZRAEL
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Dodávka automobilů  
a komponentů pro montáž  
vozů Škoda auto
Vývozce: ŠKODA AUTO a.s. 
Financující banka: Raiffeisenbank a.s. 

Dodávky komponentů pro montáž osobních vozů Škoda v Kazachstánu 
a kompletních automobilů včetně náhradních dílů pro záruční a pozáruční 
servis prodaných vozů. EGAP pojišťuje dodávky společnosti ŠKODA AUTO 
a.s. do Kazachstánu od roku 2007. Dosud bylo uzavřeno 9 pojistných smluv.

KAZACHSTÁN
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Trolejbusy pro hlavní město Rigu
Vývozce: Škoda Electric, a.s., Plzeň  
Financující banka: Česká spořitelna, a.s.

Dodávka 125 trolejbusů pro lotyšskou Rigu je největším kontraktem 
plzeňské Škoda Electric v novodobé historii společnosti. V průběhu 
pěti let dodá do lotyšské metropole nízkopodlažní kloubové trolejbusy 
v celkové hodnotě až 2,6 miliardy korun. Součástí smlouvy je také možná 
opce na dalších 38 strojů. První trolejbusy typu Škoda 27 Tr jsou do Rigy 
dodány už v průběhu roku 2014. Škoda Electric dodává trolejbusy také 
do bulharské Sofie a do Bratislavy.

LOTYŠSKO
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Dodávka důlních lokomotiv 
Vývozce: FERRIT s. r. o. 
Financující banka: Česká spořitelna, a.s. 

Dodávka Diesel hydraulických důlních lokomotiv DLZ210F pro důlní 
koncern Minera del Norte, který patří s kapacitou více než 3 mil. tun mezi 
největší výrobce oceli v Mexiku. Společnost Ferrit byla založena v roce 1993 
a ve spolupráci se subdodavateli vyrábí technologické celky pro využití 
v hlubinných dolech v oblasti důlní dopravy, ražení a dobývání. Ferrit je na 
českém trhu jediným výrobcem závěsných lokomotiv. Dále dodává drtiče 
uhlí, manipulátory a transportní zařízení. 93 % vlasní produkce míří do 
zahraničí, odběrateli jsou povrchové i hlubinné doly.

MEXIKO
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ŠKODA AUTO – dodávky  
komponentů pro závod Kaluga
Vývozce: ŠKODA AUTO, a.s.  
Financující banka: Sberbank CZ, a.s. + ČSOB

Dodávky komponentů na automobily Škoda Octavia a Fabia v celkové 
hodnotě 40 mil. EUR. Automobily Škoda se vyrábí v montážním závodu 
ve městě Kaluga a po montáži jsou hotové automobily prodávány hlavnímu 
dealerovi vozů Škoda v Ruské federaci. Tento projekt představuje začátek 
připravovaného financování na dlouhodobou podporu exportu komponentů 
a automobilů Škoda do Ruské federace v následujících letech.

RUSKO
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RUSKO

Paroplynová elektrárna Kurgan 
Vývozce: PSG International, a.s. 
Financující banka: 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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Dodávky pro metalurgický  
kombinát Magnitogorsk
Vývozce: ALTA, a.s.  
Financující banka: Česká exportní banka, a.s.

Šlo o dodávku vakuové pece a technologie kontilití. ALTA dodala technologie 
v objemu 69,7 mil. USD a stavební práce v hodnotě 80 mil. USD zajistila PSG. 
ALTA je zkušený vývozce jak samostatných technologií, tak i kompletních 
investičních celků. PSG je stavební společností s dlouholetou tradicí a širokým 
polem referencí z řady zemí. Magnitogorský metalurgický kombinát patří 
v současnosti mezi přední metalurgické kombináty v Rusku a do první 
dvacítky ve světě.

RUSKO
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RUSKO

Komplex dvou farem  
na výkrm prasat 
Vývozce: Bauer Technics, s.r.o. 
Financující banka: Československá obchodní banka, a.s. 

Výstavba komplexu 2 farem na výkrm prasat včetně výrobny krmných 
směsí, jatek a 2 bioplynových stanic zpracovávajících kejdu je realizována 
firmou BAUER TECHNICS a její hodnota je 7,5 mil EUR. Hotový 
masokombinát má porážet 300 000 kusů prasat a 180 000 kusů skotu ročně.
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Obchodně administrativní  
komplex Plaza City – ADLER
Vývozce: PSJ, a.s. 
Financující banka: PPF banka, a.s.

Výstavbu obchodně administrativního komplexu Plaza City 
v Adlerské oblasti v Soči v hodnotě 56,3 mil. EUR realizovala česká 
stavební společnost PSJ, a.s. Celý komplex sestává z obchodního 
domu a administrativní budovy. Obchodní dům se rozkládá na třech 
podlažích o celkové rozloze 30 000 m2 a kromě hypermarketu v něm 
najdeme mnoho butiků, restaurací, konferenčních prostor a multikino. 
Administrativní budova je desetipodlažní, přičemž přízemí je určeno ke 
komerčním účelům a v nejvyšších dvou patrech jsou i bytové prostory.

RUSKO
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Linky pro válcovnu Oskol 
Vývozce: ŽĎAS, a.s. 
Financující banka: COMMERZBANK

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 ročně.

RUSKO
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Porodnicko-gynekologický  
komplex Ufa
Vývozce: BLOCK, a.s. 
Financující banka: 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.

RUSKO
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Technologie pro pekárnu v Soči 
Vývozci: LS – Liberecké strojírny, J4 a Topos 
Financující banka: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Hlavní pekárna v Soči prošla před konáním Zimních olympijských her 
velkou modernizací. Novou technologii přitom dodaly české firmy 
LS-Liberecké strojírny, J4 a Topos. Pekárna v současné době produkuje 
denně 70 tun pečiva a zásobuje celou aglomeraci v oblasti Soči. Přímo 
v závodě Sočinskij chlebozavod zaměstnává 250 lidí. Byl hlavním 
dodavatelem pečiva na ZOH.

RUSKO
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Autobusy pro Dopravní podnik 
města Košice
Vývozce: SOR Libchavy, s.r.o. 
Financující banka: 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 dodá 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 svoji více než 
dvacetiletou existenci export téměř 4800 autobusů vyrobených v České 
republice v hodnotě více než 16 miliard korun.

SLOVENSKO

31



Stavba pivovaru  
Afamia Beverages 
Vývozce: DIO Hradec Králové s.r.o. 
Financující banka: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Stavba pivovaru byla zahájena v únoru 2012 a v červenci téhož roku 
dokončena. Jde o dodávku pro společnost AFAMIA BEVERAGES Company 
LLC s kapacitou 135 000 hl za rok. DIO má rovněž několikaletou zkušenost 
s kompletními dodávkami pivovarů jako hlavní subdodavatel své mateřské 
společnosti ZVU POTEZ a.s., která v tomto obchodním případě figuruje 
naopak jako hlavní subdodavatel. Dalším realizovaným obchodním 
případem, kde je hlavním dodavatelem naopak ZVU POTEZ, je kompletní 
dodávka pivovaru pro etiopského dovozce RAYA BREWERY S.C.

SÝRIE
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Nákup a dokončení 
vodních elektráren

Investor: Energo-Pro, a.s. 
Financující banka: Česká exportní banka, a.s.

Jedním z největších českých investorů v Turecku je společnost ENERGO-PRO 
ze Svitav. Ta v roce 2010 letech koupila od dvou tureckých společností 
celkem 5 vodních elektráren ve třech kaskádách. Z nich byly dvě hotové 
a tři se musely dokončovat. EGAP tak pojistil investici v hodnotě více 
než 7 miliard korun. Všechny elektrárny jsou nyní v plném provozu. 
Instalovaná kapacita těchto elektráren dosahuje 95 MW a roční výroba 
přibližně 600 000 MWh.

TURECKO
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Parní turbogenerátor
Vývozce: Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o. 
Financující banka: Československá obchodní banka, a.s.

Dodávka parního turbogenerátoru včetně montáže a uvedení do provozu 
pro 240 MW elektrárnu s kombinovaným cyklem Samsun v celkové 
hodnotě 8,6 mil. EUR. Českým vývozcem je společnost Siemens, s.r.o., 
odštěpný závod Industrial Turbomachinery (SIT). Turbíny tohoto výrobce se 
vyznačují nízkým dopadem na životní prostředí a vysokou účinností. V rámci 
skupiny Siemens, SIT je odpovědný za průmyslové parní turbíny o výkonu 
60–180 MW a plynové turbíny s výkonem o 15–50 MW.

TURECKO
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Dodávky pro  
GP NAEK Energoatom
Vývozce: Škoda JS 
Financující banka: Česká exportní banka, a.s.

Společnost Škoda JS uzavřela smlouvu na dodávky pro společnost NAEK, 
která patří mezi hlavní výrobce elektřiny na Ukrajině a její produkce 
dosahuje přibližně 50% podíl na ukrajinském energetickém trhu. 
Společnost NAEK je 100% vlastněna ukrajinským státem a je plně řízena 
Ministerstvem paliv a energetiky Ukrajiny, které formuluje celkovou strategii 
společnosti. Společnost vlastní 4 atomové elektrárny s 15 reaktory a jejím 
jediným odběratelem je další ukrajinská státní společnost Energorynok.

UKRAJINA

35



Dodávka motoru  
do práškovacího letadla
Vývozce: GE Aviation Czech s.r.o.

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

URUGUAY
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biatlonistka Gabriela Soukalová
dvojnásobná medailistka ze ZOH v Soči

Podporujeme ty nejlepší. 
Ve sportu i v exportu.



Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1
Česká republika

tel.: + 420 222 841 111
fax: + 420 222 844 001

e-mail: info@egap.cz
www.egap.cz


