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EGAP- spolehlivý partner českého 
exportu 

24 let existence 
Pojištěný export za 760 
miliard korun (33 mld. USD) 



Podpora exportu / EGAP a 24 let podpory exportu 



Podpora exportu/ EGAP a 24 let pojišťování exportu 



Podpora exportu/ Celková angažovanost EGAP – 216 mld. Kč 



EGAP a podpora v roce 2015 



Podpora exportu / Vývoj v roce 2015 

 pojištěný export za 40,5 
mld. Kč do 35 zemí světa 

 historicky poprvé pojištěn 
export do Laosu, Papuy 
Nové Guineje a Kolumbie 

 nárůst podpory MSP 
meziročně o 32 % - 
uzavřených 61 smluv 

 



Nové obchody za rok 2015/ 
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Produktové členění (v mld. Kč) 

D – pojištění vývozního odběratelského 
úvěru 

I – pojištění investic českých právnických 
osob v zahraničí 

Z – pojištění bankovní záruky vystavené v 
souvislosti se získáním nebo plněním 
smlouvy o vývozu 

Cf – pojištění bankou financovaného 
středně a dlouhodobého vývozního 
dodavatelského úvěru 

F – pojištění úvěru na předexportní 
financování 

B – pojištění krátkodobého vývozního 
dodavatelského úvěru 

Bf – pojištění bankou financovaného 
krátkodobého vývozního dodavatelského 
úvěru 

V – pojištění proti riziku nemožnosti plnění 
smlouvy o vývozu 

Zahrnuje produkty: 
F-MSP – pojištění úvěru na předexportní 
financování u malých a středních podniků 
ZA – aktivní zajištění 
C – pojištění středně a dlouhodobého 
vývozního dodavatelského úvěru 
ZAS – zajistná smlouva s pojišťovnou 
KUPEG 



EGAP a spolupráce se světovými ECAs 

 Spolupráce ve třetích 
zemích je trendem 
současného exportního 
financování a pojišťování 
 

 Pomoc ekonomické 
diplomacie v těchto 
případech nezastupitelná 



Podpora exportu/ EGAP a spolupráce se světovými ECAs 

EGAP má uzavřené dohody o dazajišťování se všemi ECAs ze sousedních zemí (pravidelná 
spolupráce) a většinou ECAs ze zemí EU. Dále například s: 
 
 Čína 

V roce 2016 uzavřena dohoda o vzájemném dozajišťování se SINOSURE 
 

 Korea 
V roce 2015 uzavřena dohoda o vzájemném dozajišťování s K-SURE  
 

 Rusko 
V roce 2012 uzavřena dohoda o dozajišťování EXIAR (už se realizovalo několik společných 
projektů) 

 
 USA 

V roce 2013 uzavřena dohoda o dozajišťování s US-EXIM (už se realizovalo několik společných 
projektů) 



Laos/ Spolupráce s rakouskou OeKb 

Financování: 

• UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - 50% 

• UniCredit Bank Austria AG - 50% 

Exporter: VAMED HEALTH PROJECTS CZ s.r.o. 

 



EGAP- vybraná teritoria 

 zkušenosti s pojištěním do 
více než stovky zemí světa 

 
 nástroj pro diverzifikaci 

exportu 
 



Podpora exportu/ Rusko 

 

 

 

 nově pouze transakce se silnými subjekty a 
TOP 15 systémovými bankami 

 
 v roce 2015 pojištěn export za 7 mld. Kč 
 
 restrukturalizace starých případů 

 



Podpora exportu/ Bělorusko 

 

 

 

 státní garance 
 dozajištění od Lloyds 
 dobrá platební morálka – nulová škodovost 

 



Podpora exportu/ Další vybrané země 

 

 

 

ÍRÁN 
 

? 



EGAP- opatření vyplývající z Příkazu ČNB 

 Nové nastavení teritoriálních limitů 
 

 Úprava pojistných sazeb u 
nejrizikovějších případů 
 

 Beze změn pro OP se státní garancí 



Příkaz ČNB/ Nové nastavení limitů 

Pro stanovení teritoriálních limitů je rozhodující:  

 externí rating Mooody´s 

 velikost ekonomiky (dle velikosti HDP) 

 hodnota/podíl pojistných událostí 

 

Maximální hodnota teritoriálního limitu:  

 20 % celkové pojistné kapacity (nyní 46 mld. Kč, v roce 2017 plánováno 48 mld. Kč) 

 

 

Rusko a Ázerbájdžán mají speciální režim: 

 Rusko: v roce 2016 limit 25 %, v roce 2017 limit 20 % 

 Ázerbájdžán – velká angažovanost 

 



Příkaz ČNB / Úprava pojistných sazeb 

 

 

Rating OECD KZ 0 KZ 1 KZ 2 KZ 3 KZ 4 KZ 5 KZ 6 KZ 7 

CC0/SOV/státní banky 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

CC1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 

CC2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,20 

CC3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,20 - 

CC4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,20 - - 

CC5 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 - - - 

 čím horší kategorie země, tím menší počet ratingových stupňů 
 



Děkuji za pozornost 
Jan Procházka 

prochazka@egap.cz 

www.egap.cz  
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