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S podporou EGAP se vyvezlo do zahraničí například: 

1 418 tun sladu

24 000 tun pšenice

2 000 hektolitrů piva

12,8 tun chmelu

8 farem a zařízení pro chov prasat

8 technologií pro pivovar

8 linek pro sýrárny a mlékárny

45 pekárenských linek



Exportní garanční a pojišťovací společnost, 
a.s. (EGAP)
 
byla založena v roce 1992 a za 23 let své existence pojistila 
export za více než 750 mld. Kč. Jde o vývoz, 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). 
Svými produkty pokrývá všechny fáze obchodních případů 
a exportérům nabízí srovnatelné podmínky jako zahraniční úvěrové 
pojišťovny. Díky tomu mohou obstát v silné mezinárodní konkurenci. 
Od roku 2013 výrazně stoupla také podpora exportérů z řad malých 
a středních podniků, včetně dodavatelů zemědělské a potravinářské 
technologie i potravin samotných.

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

     EGAP spolupracuje se všemi bankami na českém trhu 
poskytujícími exportní financování

    EGAP pojišťuje vývozcům faktury už od 100 000 Kč

     EGAP jen v roce 2015 uzavřel 61 pojistných smluv s malými 
a středně velkými exportéry

     EGAP má zkušenosti s pojišťováním exportu do více než 
100 zemí světa

www.egap.cz
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EGAP a podpora exportu malých a středních podniků

Podíl malých a středních podniků na celkovém exportu České republiky 
stále roste a podle výzkumu, který EGAP prováděl společně s Asociací 
malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), vás více než 50 % 
vyváží své výrobky do zemí mimo Evropskou unii. Dobýváte světové trhy, 
podceňujete ale rizika s tím spojená.  

Řada z vás je přesvědčena o tom, že EGAP je tu jen pro velké firmy. Ne, 
je tu i pro vás! Pojišťujeme totiž všechny exportéry bez rozdílu právní 
formy, velikosti a objemu financování. Nezasahujeme do pole působnosti 
komerčních pojišťoven, tudíž nepojišťujeme úvěry do 2 let splatnosti při 
exportu do zemí EU a OECD. Naopak vám můžeme pomoci snížit riziko tam, 
kde komerční pojišťovny nemohou. Pojišťujeme totiž tržně nezajistitelná 
rizika (komerční i politická).  

Připravili jsme pro vás balíček produktů, které můžete v rámci spolupráce 
s EGAP využívat. Jde o celé spektrum služeb, které vám mohou pomoci 
eliminovat případná rizika spojená nejen s nezaplacením ze strany 
odběratelů, ale chrání vás i před dalšími riziky spojenými s exportem mimo 
země EU, včetně rizik politických.  

Produkty jsou upraveny tak, aby pro vás jejich využití znamenalo co 
nejmenší administrativní zátěž a zároveň aby mohly být vaše obchodní 
případy projednány co nejrychleji.  

Veškeré informace k produktům včetně potřebných formulářů najdete 
na www.egap.cz/egap-pro-msp. 

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 střednědobý ani dlouhodobý bankovní 
úvěr nebo záruku. A to především v momentě, kdy hledají obchodní 
příležitosti na trzích se zvýšeným teritoriálním i komerčním rizikem, ale zato 
dynamických a atraktivních. Jen v roce 2015 pojistil EGAP český export 
do 35 zemí světa. 
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I malé a střední podniky většinu pojistných produktů EGAP využívají. 
Jedná se zejména o 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. Zjednodušení spočívá 
v tom, že když se rating klienta zpracovaný bankou pohybuje v předem 
stanovených mezích, EGAP již jeho rizikovou analýzu nedělá a pojištění je 
de facto automatické. Hlavní výhodou je tedy především rychlost celého 
procesu a nízká administrativní náročnost. 

Jak konkrétně může EGAP ošetřit vaše rizika spojená  
s exportem?

Majitel minipivovaru Jan Sládek uspěje na veletrhu v Ázerbájdžánu a získá 
nového zákazníka. Ten chce odebrat pivo a pivní tanky za 600 tis. Kč s tím, že 
doba splatnosti za dodané zboží bude 3 měsíce. Pro pana Sládka jde o velký 
úspěch, má to ale svá rizika. Co když nový odběratel za pivo nezaplatí? 600 tis. Kč 
je pro majitele minipivovaru částka, která by mu mohla výrazně zkomplikovat 
další podnikání. Je ale zodpovědný, a proto vyráží do EGAP s uzavřenou 

Teritoriální struktura nově uzavřených pojistných smluv 
v roce 2015 (v %) Celkem 40,5 mld. Kč

 Ázerbájdžán 25,0
 Rusko 17,1
 Indie 10,2
 Egypt 9,4
 Laos 7,9
 Gruzie 7,0
 Turecko 6,2
   Papua Nová Guinea 4,7
  Ostatních 27 zemí 
(pod 2 %) 12,5
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smlouvou s dovozcem. EGAP prověří bonitu ázerbájdžánského dovozce 
a v případě kladného vyhodnocení uzavře s panem Sládkem pojistnou smlouvu. 
Pokud dovozce v termínu zaplatí, je vše v pořádku a pojistná smlouva končí. 
Pokud ale nezaplatí, nastává plnění ze strany EGAP panu Sládkovi. Následné 
vymáhání dluhu pak řeší EGAP.

Jak pojištění funguje?

Pan Sládek využil „Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského 
úvěru proti riziku nezaplacení (produkt typu B)“. Jinými slovy, pojistil si svou 
fakturu. A co si obecně pod vývozním dodavatelským úvěrem představit? 
Jde fakticky o úvěr poskytnutý českým vývozcem zahraničnímu dovozci 
a to formou odkladu platby za dodané zboží. Jeho splatnost musí být kratší 
než 2 roky. Vývozní dodavatelský úvěr nemá charakter bankovního úvěru. 
Pojištěným je pak přímo vývozce, který splňuje kritéria malého a středního 
podniku. A pojišťuje se proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu 
řádně nezaplatí celou dlužnou částku, tj. cenu za dodané zboží (fakturu).

vývoz – dodávka zemědělského zboží a služeb

pojistné
plnění

VÝVOZCE 
zemědělského 

produktu

DOVOZCE  
= odběratel  

zemědělského 
zboží

pojistná
smlouva

smlouva o vývozu 
zemědělského zboží

Pokud využijete jednorázovou smlouvu, nabízí EGAP následující sazby dle 
délky pojistné smlouvy. Sazby odpovídají rizikové kategorii Ázerbájdžánu 
(tedy riziková skupina 5 podle Kategorizace OECD), sazba se vypočítává 
z hodnoty faktur a jde o jediný náklad na pojištění. Pokud tedy majitel 
minipivovaru pan Sládek pojistí vývoz piva a pivních tanků za 600 tis. Kč, 
splatnost bude 3 měsíce a bonita jeho ázerbájdžánského partnera bude 
v kategorii CC2, zaplatí naší pojišťovně sumu 5 640 Kč.
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měsíce CC2 CC3 CC4

1 0,79 0,8 0,82

3 0,94 0,98 1,03

Procentní výše sazby u zemí skupiny 5 dle Kategorizace OECD:

Pokud by chtěl klient využít revolvingový limit, pak mu můžeme nabídnout 
tzv. kvazilimitní smlouvu na jeden rok, kdy zaplatí pojistné na počátku. Tuto 
variantu doporučujeme těm, kteří mají závazné objednávky na opakující se 
dodávky.  

Výpočet je pak udělán na dodávky a každý měsíc dodá určitou hodnotu, na 
kterou je stanoven limit. Sazba je vypočtena z výše limitu při 12 dodávkách. 
Pokud by tedy pan Sládek získal objednávky na pivo na celý rok v objemu 
600 tis. Kč měsíčně, zaplatí při podpisu smlouvy pojištění ve výši 20 640 Kč 
(může přitom za rok vyvézt pivo za 7,2 mil. Kč). Dostává se tím na sazbu 
0,29 % za jednu dodávku.
 

Procentní výše sazby:

V případě vašeho zájmu o další informace prosím pište na 
info@egap.cz. Formuláře smluv naleznete na našich webových 
stránkách www.egap.cz v sekci EGAP pro MSP.

Případně kontaktujte přímo kolegu, který má na starost pojišťování malých 
a středních podniků. Ten vám poskytne informace i o dalších využitelných 
produktech:

Ing. Jan Dubec
vedoucí Oddělení pojištění teritoriálních rizik III.
tel: 222 842 328
fax: 222 844 130
e-mail: dubec@egap.cz

 kvazilimitní na  
13 měs/12 otáček

CC2 CC3 CC4

3,44 3,72 4,21
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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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Některé úspěšné projekty českých exportérů 
z oboru zemědělství a potravinářství pojištěné 
Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s.



 

BĚLORUSKO

Pekárna
Vývozce: J 4 s.r.o.
Financující banka:  Československá obchodní 

banka, a.s.

Společnost vyvezla menší pec typu PPP 2,1 25.211-ST, která je určena na 
pečení bílých baget a žitnopšeničného chleba. Pekárna „Slonin“ patří do 
výrobně hospodářské jednotky Brestchlebprom. Je to další vývozní případ 
vývozce J 4 s.r.o. do Běloruska. EGAP s J 4 s.r.o. dlouhodobě spolupracuje, 
dosud byla pojištěna řada vývozů pekárenské techniky, zejména do Ruska 
nebo na Ukrajinu. Pojištění bylo realizováno formou pojistného produktu 
typu „C“ nebo „D“.
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BĚLORUSKO

Linka na výrobu chleba
Vývozce: Kornfeil spol. s r.o.
Financující banka:  :  COMMERZBANK Aktien-

gesellschaft, 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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BĚLORUSKO

Výrobna krmných směsí
Vývozce: TAVIK s.r.o. 
Financující banka:  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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BĚLORUSKO

Automatické zařízení  
na výrobu sýrů
Vývozce: VPS engineering a.s.
Financující banka:  :  COMMERZBANK Aktien-

gesellschaft, pobočka Praha

Společnost VPS engineering a.s. uspěla ve veřejném tendru a získala 
kontrakt na dodávku automatické technologické linky na výrobu 
polotvrdých sýrů o kapacitě 30 tun za směnu včetně kompletního zařízení 
na solení sýrů pro sýrárnu v běloruském Slucku. Vývoz za téměř 150 mil. Kč 
byl realizován v letech 2013–2014.
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BĚLORUSKO

Výstavba farmy pro chov prasat
Vývozce: BAUER TECHNICS, a.s. 
Financující banka: 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

Dodávka zařízení na  
zpracování mléka a syrovátky
Vývozce: MEGA a.s.
Financující banka: PPF banka, a.s.

Společnost Mega a.s. vyvezla pro běloruskou společnost Babuškina 
Krynka zařízení za více než 120 mil. Kč. Běloruský mlékárenský holding 
je největším výrobcem mléčných produktů v zemi a významná část 
produkce je určena pro export. Mega a.s. uspěla ve velmi náročném 
výběrovém řízení. V Bělorusku má přitom své zastoupení už 7 let 
a s podporou EGAP v minulosti již vyvezla dodávky za 2 mil. EUR. 
Z hlediska rozsahu šlo o „pilotní projekt“ a jeho realizace by měla umožnit 
i další možné dodávky. Projekt byl podporován běloruskou vládou a je 
zařazen do Běloruského programu rozvoje mlékárenského průmyslu.
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BRAZÍLIE

Dodávky motorů  
do práškovacích letadel 
Vývozce: GE Aviation Czech s.r.o., Thrush Aircraft, Inc 
Financující banka: 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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BRAZÍLIE

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 TRACTORS 
a.s. vyrobila od zahájení výroby v roce 1946 více než 1,2 mil. kusů 
traktorů, přičemž většina byla exportována do 90 zemí světa.
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GRUZIE

Dodávka pivních tanků
Vývozce: ZVU STROJÍRNY, a.s.
Financující banka:  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.
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GRUZIE

Pivovarská linka
Vývozce: NATE – nápojová technika a.s.
Financování: vlastní

Pojištění zakázky na dodávku plnicí linky na plnění piva do skla a PET 
láhví pro gruzínského dovozce. Společnost NATE – nápojová technika a.s. 
má více než šedesátiletou historii a specializuje se na dodávky strojů 
i kompletních linek pro stáčení nápojů a jiných tekutin. Své zkušenosti 
dokáže zužitkovat při zakázkách pro pivovary, stáčírny minerálek, 
mlékárny i vinařské závody, a to jak při stáčení do skla, tak i do plechovek, 
barelů či PET lahví.
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KAZACHSTÁN

Závod na výrobu  
řepkového oleje
Vývozce: Farmet a. s. 
Financující banka: 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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KUBA

Vývoz potravinových doplňků
Vývozce: Simplex CZ s.r.o. 
Financující banka: Raiffeisenbank a.s.

Jednou ze zakázek, kterou si společnost Simplex CZ s.r.o. nechala u EGAP 
pojistit, byla i zakázka na vývoz potravinových doplňků na Kubu v celkové 
hodnotě téměř 550 mil. Kč. Společnost Simplex CZ s.r.o. se již od roku 
2000 zabývá exportem do zemí Latinské Ameriky. Díky výborné znalosti 
regionu a velkým zkušenostem dodává do této oblasti celou řadu surovin, 
hotového zboží a technologií pro potravinářský a pivovarnický průmysl.
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KUBA

Vývoz obilí
Vývozce: Simplex CZ s.r.o. 
Financující banka: Raiffeisenbak a.s.

Kubánská strana měla a stále má zájem o dovoz obilí a potravin obecně. 
EGAP tak pojistil vývoz obilovin za téměř 6 mil. euro. Šlo o 25 tis. tun 
pšenice a více než 100 tun ječmene. Vývozcem byla opět 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. 
Financující banka: Raiffeisenbak 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 
tak zvaného „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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POLSKO

Balicí linka na mrkev
Vývozce: Htech cz s.r.o. 
Financování: vlastní

Htech cz s.r.o. působí na trhu v oblasti potravinářského a zemědělského 
průmyslu od roku 1992 a v roce 2014 si u EGAP pojistila dodávku balicí 
linky na mrkev do Polska v hodnotě 185 mil. Kč. Společnost Htech cz s.r.o. 
poskytuje kompletní škálu služeb spojených s prvotním zpracováním ovoce, 
zeleniny, mražených a dalších produktů a je rovněž jedním z předních 
tuzemských výrobců vysokorychlostních balicích strojů do polyetylenové 
folie. Své stroje úspěšně vyváží i do mnoha zemí v Evropě, Americe 
a Austrálii.
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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.
Financující banka:  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. Byl hlavním 
dodavatelem pečiva na ZOH.
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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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RUSKO

Zemědělská technika
Vývozce: Farmet a. s. 
Financující banka:  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

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

Komplex dvou farem  
na výkrm prasat 
Vývozce: BAUER TECHNICS, a.s. 
Financující banka:  Československá obchodní 

banka, a.s.

Výstavba komplexu dvou farem na výkrm prasat včetně výrobny krmných 
směsí, jatek a dvou bioplynových stanic zpracovávajících kejdu. Zakázku 
v hodnotě 7,5 mil. EUR realizovala firma BAUER TECHNICS, a.s. Hotový 
masokombinát má porážet 300 tis. kusů prasat a 180 tis. kusů skotu ročně.
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RUSKO

Balicí linky
Vývozce: VELTEKO s.r.o. 
Financování: vlastní

Společnost VELTEKO s.r.o. spolupracuje s EGAP od roku 2008. Její balicí 
stroje pracují ve více než třech desítkách zemí celého světa. VELTEKO s.r.o. 
realizovalo s pojištěním EGAP zatím pět projektů v celkové hodnotě 
24 mil. Kč, konkrétně v Ruské federaci, Srbsku a Anglii. V případě Ruska šlo 
o vývoz balicích linek pro potravinářské provozy – balení různých komodit 
(baranky, čaj, bonbóny, rýže, luštěniny atd.) do sáčků tvořených z role 
fólie. Společnost VELTEKO s.r.o. je ryze česká firma založená v roce 1991, je 
předním světovým výrobcem balicích strojů a kompletních balicích linek.
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PERU

Pivovar
Vývozce: DIO Hradec Králové s.r.o. 
Financující banka:  UniCredit Bank Czech Republic  

and Slovakia, a.s. 

Společnost DIO Hradec Králové s.r.o. vypracovala v roce 2004 projekt 
a dodala kompletní zařízení pivovaru s výstavem 200 tis. hl za rok. Pivovar 
je postaven ve městečku Iquitos, což je největší metropole v peruánské 
Amazonii na severovýchodě Peru. O dodávku pivovaru byl velký zájem 
a společnost DIO Hradec Králové s.r.o. zvítězila nad konkurenty z USA, 
Brazílie, ale i Německa.

30



 

UKRAJINA

Lisovací zařízení 
Vývozce: Farmet a. s. 
Financující banka: Česká spořitelna a.s.

Předmětem smlouvy o vývozu je dodávka technologického zařízení na 
lisování semen pro ukrajinského dlužníka Krasnogorskij Olijnyj závod. 
Celková hodnota zakázky byla více než 550 tis. EUR. Splácení úvěru bylo 
zajištěno zárukou mateřské společnosti AO Alvigo Tallin z Estonska. 
Pojistná smlouva je ukončena a řádně splacena. 
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SÝRIE

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 tis. hl za rok. DIO Hradec Králové s.r.o. má rovněž 
několikaletou zkušenost s kompletními dodávkami pivovarů jako hlavní 
subdodavatel své mateřské společnosti ZVU POTEZ a.s., která v tomto 
obchodním případě figuruje v roli hlavního subdodavatele. Dalším 
realizovaným obchodním případem, kde je hlavním dodavatelem naopak 
ZVU POTEZ, je kompletní dodávka pivovaru pro etiopského dovozce RAYA 
BREWERY S.C.
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Biatlonistka Gabriela Soukalová
Dvojnásobná medailistka ze ZOH v Soči 2014  
a vedoucí závodnice Světového poháru 2015

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


