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EGAP- spolehlivý partner českého 
exportu 

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



Zdravotnická technika je jedním z 
hlavních odvětví podpory exportu s 

pojištěním EGAP 



Výdaje na zdravotnictví/ 

• Celosvětové výdaje na 
zdravotní péči: 

– 6,5 bilionu USD 
• Největší vs. nejmenší roční 

výdaje na osobu: 
– USA: 8362 USD  

– Eritrea: 12 USD 

• Očekávaný růst výdajů: 

– O více než 4 procenta v 
roce 2016 (analýza Deloitte) 

– Nejrychlejší růst se očekává 
v Asii a na středním Východě 

Světový přehled 

Celkové výdaje na zdravotnictví (podíl na HDP, v %) 



EGAP a zdravotnictví/ 

 Za posledních 10 let EGAP pojistil vývoz zdravotnické techniky a technologií za 

13,7 miliard korun 
 Čeští exportéři v tomto oboru vyvezli své zboží a služby s podporou EGAP do  

12 zemí světa 
 Největší objem pojistek připadá na stavbu a modernizace 

nemocnic ve třetích zemích světa 

Souhrnný přehled 



EGAP a zdravotnictví/ Destinace pojištěného exportu za posledních deset let 

Země Celkem pojištěno 
(mil. Kč) 

Gabon 4957 

Laos 3201 

Rusko 2566 

Papua N. Guinea 1885 

Ghana 605 

Trinidad 320 

Kazachstán 135 

Polsko 39 

Lotyšsko 12 

Kolumbie 10 

Alžírsko 8 

Egypt 1 

CELKEM 13739 



EGAP a zdravotnictví/ Pojistné produkty a jejich využití exportéry ve zdravotnictví 

13,7 
mld. Kč 
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D – pojištění vývozního 
odběratelského úvěru 

B – pojištění 
krátkodobého 
vývozního 
dodavatelského úvěru 

Cf – pojištění bankou 
financovaného středně 
a dlouhodobého 
vývozního 
dodavatelského úvěru 

V – pojištění proti riziku 
nemožnosti plnění 
smlouvy o vývozu 

Z – pojištění bankovní 
záruky  

ZA – aktivní zajištění v 
rámci spolupráce s 
jinými ECAs 



EGAP a zdravotnictví/ 

• Výstavba 10 regionálních poliklinik na klíč 
v Ghaně 

– Čerstvě pojištěný vývoz, podepsáno v dubnu 

– Exportér: VAMED Health Projects CZ, s.r.o. 

– EGAP pojistil vývozní odběratelský úvěr za 

605 milionů Kč 
 

Příklady pojištěného vývozu  



EGAP a zdravotnictví/ 

• Výstavba nemocnice Goroka 

– Papua Nová Guinea 

– Exportér: VAMED Health Projects CZ, s.r.o. 

– Financování: UniCredit Bank 

– EGAP v prosinci 2015 poskytl pojištění 
vývozního odběratelského úvěru za 

1,9 miliardy Kč 

– Více než 20 českých subdodavatelů, např. 
Linet či Block. 

Příklady pojištěného vývozu  



EGAP a zdravotnictví/ 

 Lékařské vybavení: 

Proma Reha, MZ Liberec, Audy, 
Medistyle, BMT Medical Technology, 
Klaro atd. 

 Ostatní vybavení: nábytek, 
prádelna, jídelna: 

Techo, Primus, MAVA, Pragotech CZ 

 

 

Příklady subdodavatelů pro nemocnice  

 Mechanické a elektrické vybavení: 

Luwex, MAXPROGRES, DBD Control 
Systems, MZ Liberec, Siemens CZ, atd. 

 Konstrukční práce: 

Kyrastav, Thermont, Vertikal plus, Lignis, 
Hochtief CZ, BS Vsetín, Holub, KAVOKA ats. 

 

 

 



EGAP a zdravotnictví/ 

• Výstavba a vybavení gynekologicko-
porodnického komplexu ve městě UFA 

– Baškirsko, Ruská federace 

– Exportér: Block, a.s. 

– EGAP v listopadu 2012 poskytl pojištění 
bankou financovaného exportního 
dodavatelského úvěru v hodnotě  

784 milionů Kč 
 

Příklady pojištěného vývozu  



EGAP a zdravotnictví/ 

• Dodávka traumatologických implantátů 
do Alžírska a Kolumbie 

– Exportér: MEDIN, a.s. 

– Pojištěno v dubnu (Kolumbie) a prosinci 
(Alžírsko) roku 2015 

– EGAP pojistil vývozní dodavatelské úvěry v 
celkové hodnotě přes  

18 milionů korun 

Příklady pojištěného vývozu  



Vývoz zdravotnické techniky podporují i 
ostatní ECAs 



ECAs a zdravotnictví/ 

• Rozšíření nemocničního komplexu The 
Ghana Ridge Hospital v Ghaně 

– Exportér: Americaribe Inc.  

– US EXIM v roce 2013 poskytl přímý úvěr 
Ghaně na financování návrhu a výstavby 
rozšíření nemocnice v celkové výši  

155 milionů USD 

US EXIM – příklad podpořeného exportu 



ECAs a zdravotnictví/ Euler Hermes (Hermes Cover) – příklad podpořeného exportu 

• Dodávky zdravotnického 
vybavení do nemocnic v Turecku 

– Exportér: ACENDIS Handels GmBH 

– Německo prostřednictvím tzv. 
Hermes Cover pojistilo v roce 
2015 dodavatelské a 
odběratelské úvěry na dodávky 
vybavení pro společnost 
Acibadem Clinic Group v celkové 
hodnotě  

20 milionů euro 

 



EGAP a zdravotnictví/ Plány do budoucna 

 EGAP bude i nadále podporovat export zdravotnické techniky a 
technologií 

 Perspektivní a rostoucí trh 

 EGAP v současnosti pracuje na dalších projektech výstavby dalších 
nemocnic a poliklinik 

 Např. Ghana, Papua Nová Guinea, Senegal, Kongo Brazzavile a Laos 

 Hodnota obchodních případů v řádu desítek milionů euro. 



EGAP a zdravotnictví/ Úprava pojistných sazeb 



Děkuji za pozornost 

Jan Procházka 
prochazka@egap.cz 

www.egap.cz 
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