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VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007

Křivka odráží cyklický vývoj hodnot nově sjednaných pojistných smluv EGAP 
v pojištění se státní podporou, charakteristický i pro jiné úvěrové pojišťovny 
ve vyspělých zemích OECD. Výsledky v jednotlivých letech jsou výrazným 
způsobem ovlivňovány úspěšností českých exportérů při uzavírání několika 
rozsáhlých kontraktů podpořených pojištěním dlouhodobých vývozních úvěrů, 
jejichž příprava obvykle zabírá i několik let. V dosavadní historii EGAP se 
konečná realizace takových případů kumulovala již do dvou vrcholů, kde se 
setkaly příznivé trendy v poptávce na zahraničních trzích s potenciálem českých 
podniků uspět v náročné mezinárodní konkurenci. Rok 2007 je druhým takovým 
vrcholem, kdy EGAP dosáhl zatím nejlepšího výsledku právě v důsledku 
kumulace rozsáhlých vývozů, a to především do Ruska a dalších zemí SNS. 
Snížená poptávka vyvolaná nedávnými turbulencemi na mezinárodních 
finančních trzích v kombinaci s vytíženými kapacitami většiny českých vývozců 
však zřejmě vyústí do opětovného poklesu křivky. 
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BYLO NÁM PATNÁCT LET

V loòském roce 
uplynulo patnáct let 
od okamžiku, 
kdy jsme zahájili 
renesanci úvìrového 
pojištìní v naší 
zemi. Pozvali jsme 
pøi této pøíležitosti 
do Prahy nejvyšší 
pøedstavitele 
evropských státních 
i soukromých 
úvìrových pojiš�oven 
a celou øadu 
dalších odborníkù 
jak ze zahranièí, 
tak i z tuzemska, 
ne proto, abychom vzpomínali, ale abychom si vymìnili 
názory na další rozvoj úvìrového pojištìní na prahu 
21. století. Byla to velmi užiteèná, neformální výmìna 
názorù a pro nás jedineèná pøíležitost konfrontovat 
své vlastní pohledy s èasto velmi originálními a neotøelými 
názory a námìty našich evropských kolegù podloženými 
hlubokými zkušenostmi a teoretickými i praktickými 
znalostmi. Osobnì jsem pøesvìdèen, že si každý 
z tohoto setkání odnesl øadu zajímavých postøehù 
a inspirací. 
Za patnáct let existence EGAP se toho hodnì stalo. 
Rychle se mìnilo ekonomické prostøedí i potøeby našich 
exportérù a rychle jsme se mìnili i my. Rostl poèet 
pojistných produktù a rostl také objem pojištìných 
vývozních úvìrù, bankovních záruk a investic a shodou 
okolností právì v loòském roce dosáhl rekordní výše 
50 miliard korun. Takový objem jsme v pojištìní se státní 
podporou nikdy pøedtím nedosáhli. Podepsalo se na tom 
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nìkolik skuteèností. Kromì zvýšeného exportního apetitu 
èeských vývozcù, to byla pøedevším kumulace soubìžného 
dokonèení jednání o úvìrování a pojištìní nìkolika 
rozsáhlých vývozù, z nichž každý pøedstavuje více než jednu 
miliardu korun. Obdobný soubìh finalizace více rozsáhlých 
pøípadù, jejichž pøíprava obvykle trvá i nìkolik let, jsme 
zaznamenali i v letech 2000 a 2001. Poté však následovalo 
období rozsahem spíše menších pojistek, které celkové 
výsledky výraznì neovlivòovaly. Proto mùžeme oèekávat, 
že obdobný „pøirozený“ cyklický vývoj nastane i tentokrát, 
a že výrazný nárùst pojištìného objemu v dùsledku vìtšího 
poètu realizovaných rozsáhlých vývozù se projeví zase až 
za nìkolik let. 
Loòský rok byl pro nás významný i z jiného  hlediska. 
Do naší dceøiné spoleènosti, Komerèní úvìrové pojiš�ovny 
EGAP, vstoupil majoritní strategický partner. Uzavøela se tak 
jedna velmi významná kapitola naší patnáctileté historie, 
kdy jsme na zaèátku devadesátých let vedeni zájmy našich 
exportérù, obnovili a dále pak rozvíjeli pojištìní 
krátkodobých pohledávek jako doplòkovou èinnost 
k pojištìní se státní podporou. Pevnì vìøíme, že naše dcera 
je v dobrých rukou a že její noví majoritní vlastníci budou 
výrazným impulsem pro další rozvoj komerèního úvìrového 
pojištìní u nás.
Rád bych se zmínil také o jednom mezinárodním ocenìní 
naší èinnosti. Je jím titul Obchod roku 2007, který udìlily 
nezávisle na sobì dva vlivné a prestižní èasopisy, Global 
Trade Review a Trade Finance, projektu výstavby 
cementárny v Kazachstánu. Mimo jiné pro rychlost 
a pružnost pøi sjednávání pojištìní. Ocenìní tohoto typu 
bereme jako inspiraci pro naši další práci.

Ing. Pavol Parízek, PØEDSEDA PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ ØEDITEL
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V roce 2007 jsme uzavøeli 364 nových pojistných smluv 
se státní podporou v celkovém objemu 50 mld. Kè. Témìø 
tøi pìtiny pøedstavují pojistné smlouvy na pojištìní 
rozsáhlých vývozù, mezi které øadíme projekty, jejichž 
hodnota pøesahuje 1 mld. Kè. 

Dosažený výsledek znamená meziroèní nárùst o 67,3 %. 
Pøi pøepoètu na € pøesáhlo meziroèní tempo rùstu 70 % 
a v USD až 86 %.  
Vlivem multiplikaèního efektu pojištìní se státní podporou 
jsme v roce 2007 podpoøili èeský vývoz v hodnotì témìø 
98 mld. Kè. 
Na pojistném plnìní jsme vyplatili 589 mil. Kè, a to 
pøedevším v souvislosti s velkými pojistnými událostmi 
v předexportním financování a dále s vývozy do Ruska 
a Srbska v pøedchozích letech. Pouze menší èást pøipadla 
na pojistné události nové, nebo� kvalitní zábrannou èinností 

EGAP V ÈÍSLECH
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se podaøilo øadu z nich 
odvrátit již v prùbìhu èekací 
doby. Celkovì jsme zabránili 
škodám ve výši 54 mil. Kè 
a vymohli pohledávky 
za 193 mil. Kè. 
Čistý zisk ve výši 906 mil. Kè, 
tvoøený témìø z poloviny 
mimoøádným výnosem 
z prodeje podílu v dceøiné 
spoleènosti, nám umožòuje 
pokraèovat v souladu 
s mezinárodními pravidly 
v dlouhodobì vyrovnaném 
hospodaøení bez nároku 
na rozpoètové dotace. 
EGAP obdržel rozpočtovou 
dotaci na posílení svých 
fondů naposledy v roce 

2000 a od té doby pokrývá pojistnou angažovanost 
a rovněž veškeré náklady pouze z vlastních zdrojů.
V komerèním úvìrovém pojištìní krátkodobých vývozních 
i tuzemských pohledávek, které poskytuje již druhým rokem 
dceøiná spoleènost Komerèní úvìrová pojiš�ovna EGAP, a.s. 
(KÚP), byly za celý rok 2007 pojištìny úvìry v celkovém 
objemu témìø 128 mld. Kè. Na pojistném plnìní vyplatila 
KÚP 133 mil. Kè, vymohla pohledávky v hodnotì 41 mil. Kè 
a zabránila škodám výši 287 mil. Kè. 
Objem všech novì pojištìných úvìrù EGAP a KÚP dosáhl 
v roce 2007 zatím rekordní souhrnné výše témìø 
178 mld. Kè a ve srovnání s pøedchozím rokem vzrostl 
o 12,5 %. Za celé období èinnosti v letech 1992—2007 
pojistil EGAP spolu s KÚP více než 1 bilión Kè úvěrů, 
z toho pøibližnì tøetina pøipadá na pojištìní vývozních 
úvěrových rizik se státní podporou. 
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VÝVOJ HODNOTY NOVÌ 

SJEDNANÝCH POJISTNÝCH 

SMLUV SE STÁTNÍ 

PODPOROU (v mil. Kè)

ROZSÁHLÉ VÝVOZY

RUTINNÍ VÝVOZY

19 071

3 143

22 21429 883

8 834

21 049

49 992

28 571

21 421
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ EGAP (v mil. Kè)

                  

2004*2005*20062007

VÝSLEDEK TECHNICKÉHO ÚČTU 11- 594721 174

VÝSLEDEK NETECHNICKÉHO ÚČTU 764553 78732

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 775- 41799906

*v letech 2004 a 2005 včetně komerčního pojištění; v roce 2005 poskytoval EGAP 
komerční pojištění pouze do 30. září 2005; po tomto datu již samostatně KÚP.
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1ZÁKLADNÍ UKAZATELE OBCHODNÍ ÈINNOSTI EGAP (v mil. Kè)

2 3 320042005 2006 2007

1. OBJEM NOVÌ POJIŠTÌNÝCH ÚVÌRÙ102 063122 86929 88349 992

Z TOHO: 

POJIŠTÌNÍ SE STÁTNÍ PODPOROU17 04622 21429 88349 992

KOMERÈNÍ POJIŠTÌNÍ 85 017100 655(128 079)(127 638)

2. PØEDEPSANÉ HRUBÉ POJISTNÉ 559 563 911 1 381

Z TOHO: 

POJIŠTÌNÍ SE STÁTNÍ PODPOROU 281 274 911 1 381

KOMERÈNÍ POJIŠTÌNÍ 278 289 (306) (270)

3. VYPLACENÁ POJISTNÁ PLNÌNÍ 850 713 471 589

Z TOHO: 

POJIŠTÌNÍ SE STÁTNÍ PODPOROU 739 603 471 589

KOMERÈNÍ POJIŠTÌNÍ 111 110 (164) (133)

4. VYMOŽENÉ POHLEDÁVKY 470 205 39 193

Z TOHO: 

POJIŠTÌNÍ SE STÁTNÍ PODPOROU 452 181 39 193

KOMERÈNÍ POJIŠTÌNÍ 18 24 (23) (41)

1Pro mezinárodní srovnání je nutné použít tyto smìnné kurzy: 
pro obratové údaje prùmìrný kurz za rok 2007: 1 EUR = 27,762 Kè, 1 USD = 20,308 Kè
pro stavové velièiny kurz k 31. prosinci 2007: 1 EUR = 26,620 Kè, 1 USD = 18,078 Kè
2údaje za komerèní pojištìní za rok 2005 jsou vèetnì údajù za KÚP za období øíjen—  
prosinec 2005. 
3v závorce jsou uvedeny výsledky KÚP za rok 2006 a 2007 (nesèítají se 
do celkového výsledku EGAP).
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na výrobu papíru 
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Pojistná hodnota: 
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*vèetnì výsledkù KÚP za období øíjen—prosinec 2005
**vèetnì výsledkù KÚP za roky 2006 a 2007
Poznámka:  souhrnné èástky za jednotlivé roky zahrnují hodnoty vývozních kontraktù 
podpoøených pojištìním se státní podporou a pojistných hodnot  pojištìných pohledávek 
komerèního pojištìní
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VÝVOJ PODÍLÙ POJIŠTÌNÝCH VÝVOZNÍCH ÚVÌRÙ A POJIŠTÌNÍM PODPOØENÝCH 

KONTRAKTÙ ÈESKÝCH VÝVOZCÙ NA SOUHRNNÉM ÈESKÉM VÝVOZU (%)

Poznámka: od øíjna 2005 vèetnì Komerèní úvìrové pojiš�ovny EGAP, a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007
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PODPOØENÉ POJIŠTÌNÍM 
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POJISTNÉ HODNOTY 
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Celková pojistná angažovanost EGAP z pojištění se státní 
podporou dosáhla koncem roku 2007 téměř 90 mld. Kč, 
což znamená výrazný nárůst proti předchozím rokům, kdy 
se pohybovala kolem 70 mld. Kč. 
V důsledku vysoké koncentrace vývozů do Ruska a dalších 
zemí SNS v roce 2007 se výrazně posílil podíl těchto 
teritorií na celkové angažovanosti. Pojistná kapacita 
stanovená ve státním rozpočtu ve výši 120 mld. Kč tak 
byla koncem roku 2007 využita na cca 75 %.

POJISTNÁ ANGAŽOVANOST K 31. 12. 2007 PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ (%)

Poznámka: ukazatel pojistná angažovanost je definován v souladu s § 2, písmeno s) 
zákona è. 58/1995 Sb., o pojiš�ování a financování vývozu se státní podporou, v platném 
znìní a pøedstavuje „souhrn hodnot pojištìných vývozních úvìrových rizik z uzavøených 
pojistných smluv v nominální výši vèetnì úrokù a smluvních poplatkù a ze zajiš�ovací 
èinnosti, snížený o hodnotu rizik, která již zanikla, a hodnot smluv o pøíslibu pojištìní 
ve výši 50 % jejich nominální hodnoty“.

ÁZERBÁJDŽÁN 6
ÈÍNA 6
KAZACHSTÁN 2
GRUZIE 7
PÁKISTÁN 5
RUSKO 32
KUBA 2
TURECKO 12
UKRAJINA 4
ÍRÁN 4
OSTATNÍ (60 zemí s angažovaností do 2 %) 20
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Vývoz technologií 
pro sklárny 
v Moskevské oblasti 
a v oblasti 
Marij El, 
Ruská federace
Dodavatel: 
Sklostroj Turnov CZ, s.r.o.
Pojistná hodnota: 
1,6 mld. Kč

Poznámka: Kategorie 0 pøedstavuje nejnižší a kategorie 7 nejvyšší míru exportních 
úvìrových rizik. Graf srovnává rozložení podílù skupin zemí podle jim pøiøazené kategorie 
míry rizika, platné ke sledovanému datu, tj. k 31. 12. 2006 a 2007. Struktura rozložení 
rizika z 31. 12. 2007 v lednu 2008 doznala dalších zmìn zpùsobených novým 
ohodnocením rizikovosti u nìkterých zemí, které však nemají na celkovou rizikovost 
portfolia zásadní vliv. 
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Poznámka: v závorce je uveden poèet vyplacených pojistných plnìní

2004 2005 2006 2007

471 (7) 589 (7)
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POJIŠTÌNÍ 
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Investice do vodních elektráren 
a distribučních sítí 
v Gruzii
Investor: 
ENERGO-PRO a.s.
Pojistná hodnota: 
5,8 mld. Kč
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Pøi pojiš�ování vývozu èeského zboží, služeb a investic 
se státní podporou v roce 2007 pokračovaly trendy 
z posledních let, které potvrzují narůstající úspìšnost 
èeských exportérù na mezinárodním poli. Zatímco pøed 
nìkolika lety se jim vìtšinou daøilo získávat pouze menší 
subdodávky do mezinárodních konsorcií nebo kontrakty 
na dodávky náhradních dílù, dnes se již stává zcela bìžnou 
úèast èeských dodavatelù na velkých projektech v øádech 
stovek milionù EUR. Zároveò se èeské firmy èastìji než 
døíve stávají generálními dodavateli investièních celkù 
z rùzných odvìtví, nejèastìji z oboru energetiky, chemie, 
pøesného strojírenství, skláøství, výroby stavebních hmot, 
potravináøského prùmyslu apod. 

TRADIÈNÌ A PØESTO JINAK

18

Výstavba 
paroplynové elektrárny 
Krasavino 
ve Vologodské oblasti, 
Ruská federace
Dodavatel: 
PSG-International, a.s.
Pojistná hodnota: 
2,4 mld. Kč

Jeden z takových 
vývozních projektù 
získal prestižní 
ocenìní Obchod roku 
2007, a to nezávisle 
na sobì od dvou 
respektovaných 
ekonomických 
magazínù Global 
Trade Review a Trade 
Finance. Dodavatelem 
cementárny je 
pøerovská firma PSP 
Engineering a celý 
projekt financuje 
belgická Fortis Bank 
prostøednictvím své 
pražské poboèky. 
EGAP pojistil vývozní 
odbìratelský úvìr 
v hodnotì témìø 
2 mld. Kè. Pøíjemcem 

úvìru je kazachstánská banka AO BTA, Almaty (døíve 
Bank TuranAlem), která po dokonèení výstavby v dubnu 
2009, pronajme dodané zaøízení formou finanèního leasingu 
na 10 let spoleènosti BI Cement, dceøiné spoleènosti jedné 
z nejvìtších soukromých kazachstánských stavebních firem 
Bild Investments Group. Jedná se o relativnì málo èastý 
pøípad, kdy pojištìným je zahranièní banka financující 
èeský vývoz na základì své rámcové úvìrové dohody 
s dlužníkem, v tomto pøípadì s bankou AO BTA. Neobvyklé 
je rovnìž postavení dlužníka v roli kupujícího a souèasnì 
pronajímatele. A zatøetí porotci ocenili neobyèejnì rychlé 
sjednání pojištìní, a to bìhem méně než pìti mìsícù 
od prvního kontaktu pražské Fortis Bank s námi.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007
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V EGAP dìláme vše pro to, abychom pružnì reagovali 
na mìnící se potøeby èeských exportérù a nabízeli jim 
takové formy pojištìní, jež umožòují optimální financování 
uzavøených kontraktù. Velmi žádaná je napø. kombinace 
pojištìní pøedexportního financování, rizika odstoupení 
od kontraktu, odbìratelského úvìru a pøípadnì i úvìru 
na obstarání investice v zahranièí.
Nejvìtší èást pojištìných vývozních úvìrù v roce 2007 
pøipadla na Ruskou federaci. A právì v tomto teritoriu 
dochází v poslední dobì k zásadním zmìnám v konstrukci 
obchodních pøípadù. Ruští dovozci totiž stále èastìji usilují 
o to, aby se sami mohli stát dlužníky zahranièních 
dodavatelù a vynechat z celé transakce místní banky, 
jejichž úèast v obchodním pøípadu zvyšuje celkové finanèní 
náklady transakce. Pro nás to znamená pøechod 
na korporátní riziko, jehož 
analýza a posouzení jsou 
mnohem složitìjší než v pøípadì 
renomované banky. Celá øada 
úspìšnì dokonèených kontraktù 
však potvrzuje, že je to velmi 
perspektivní cesta.  
Druhou zmìnou je stále èastìjší 
požadavek èeských vývozcù 
na pojištìní projektového 
financování, kdy splácení úvìru 
je založené na prodeji zboží 
a služeb nové spoleènosti 
k tomuto úèelu vytvoøené. 
V takovém pøípadì 
vyhodnocujeme pøi analýze 
rizik velmi peèlivì rovnìž 
zabezpeèení budoucího odbytu 
a celkovou ekonomiku provozu 
podniku, což vyžaduje mimo jiné 
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i dùkladné znalosti místního trhu. Jako pøíklad mùže sloužit 
už nìkolik desítek úspìšnì realizovaných kontraktù 
na dodávky závodù na výrobu obalového skla od spoleènosti 
Sklostroj Turnov do zemí SNS. Velké uplatnìní nachází 
projektové financování také v oblasti energetiky. 

Poznámka: pøehled jednotlivých typù pojistných produktù na str. 38

Od 1. 1. 2007 platí nové všeobecné pojistné podmínky pro 
všechny pojistné produkty umožňující zachovat bankám 
nulovou rizikovou váhu pro pojištěné úvěry, záruky 
a investice i podle náročnějších pravidel obezřetného 
chování bank BASEL II. Z pohledu struktury pojistných 
produktù potvrdil rok 2007 rostoucí poptávku po pojištìní 
vývozních odbìratelských úvìrù (typ D) poskytnutých 
bankami. Z celkových cca 50 mld. Kè pojištìného objemu 
pøipadla na tento typ pojištìní témìø polovina. 

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007

2006 2007

29 883 mil. Kč 49 992 mil. Kč
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Objemovì významným 
zùstalo v roce 2007 
i pojištìní bankovních 
záruk (typ Z), které 
hraje dùležitou roli 
zejména v souvislosti 
s úèastí èeských vývozcù 
ve výbìrových øízeních 
a výraznì se podepisuje 
na multiplikaèním 
efektu pojištìní se 
státní podporou. Tím je 
mínìna skuteènost, 
že velmi èasto pojištìní 
relativnì malé záruky 
otevírá dveøe kontraktu 
mnohonásobnì vyšší 
hodnoty.

POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ V OBDOBÍ 1. 1.—31. 12. 2007 

PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ

Významným zpùsobem se na tom podepsala skuteènost, 
že se èeským exportérùm podaøilo uzavøít celou øadu 
rozsáhlých projektù pøipravovaných nìkolik let 
a financovaných právì prostøednictvím bankovních 
úvìrù.
V investièním pojištìní byl velký zájem o pojištìní 
úvìru na financování zahranièní investice (typ If). 
Toto pojištění bylo v loòském roce novinkou v naší 
nabídce a hned napoprvé se 16 %, tedy velmi výraznì, 
podílelo na dosud nejlepším celkovém výsledku. Pojištìní 
úvìrù na zahranièní investice umožòuje investorùm 
pružnì doplnit vlastní zdroje úvìrem od banky, který 
mùže být použit jak na poøízení dlouhodobého hmotného, 
nehmotného èi finanèního majetku zahranièní
spoleènosti, tak i na rozšíøení zásob zahranièní 
spoleènosti nebo na její provozní financování. Pojištìní 
je unikátní tím, že kryje také komerèní riziko investice 
v zahranièí, neboli zaruèuje úvìrující bance, že úvìr 
na poøízení nebo provoz investice bude øádnì a vèas 
splacen. Tímto zpùsobem jsme už pomohli na svìt 
èeským investicím v Rusku, Gruzii, Èínì, Mongolsku 
a Vietnamu.
Počínaje rokem 2007 jsme zavedli další dva pojistné 
produkty pro pojištění postoupených pohledávek 
z vývozních dodavatelských úvěrů (typ Bf a Cf), 
které umožňují bankám odkupovat vývozní pohledávky 
bez regresu na vývozce. 
Jako souèást naší podpory malých a støedních podnikù se 
postupnì prosazuje pojištìní pøedexportních úvìrù (typ F) pro 
tuto kategorii firem, které cestou podstatného zjednodušení 
a sjednocení procesù analytických rozborù provádìných 
bankami a námi usnadòuje pøístup k úvìrovému financování 
vývozu. Dohodu o spolupráci v tomto smìru jsme už uzavøeli 
s celou øadou komerèních bank a s dalšími jednáme tak, 
abychom maximálnì pokryli potenciální poptávku. 
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ÁZERBÁJDŽÁN 5
BULHARSKO 5
INDIE 4
GRUZIE 12
KAZACHSTÁN 4
KUBA 4
PÁKISTÁN 11
USA 4
RUSKO 42
UKRAJINA 2
OSTATNÍ (49 zemí pod 2 %) 7
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V roce 2007 smìøovaly èeské vývozy s pojištìním EGAP 
nejèastìji do Ruské federace, a to za zhruba 20 mld. Kè, 
což pøedstavuje více než dvì pìtiny celkovì pojištìného 
objemu. Hned na druhém místì byla Gruzie, kde spoleènost 
ENERGO PRO privatizovala s pomocí pojištìného úvìru 
na financování investic øadu vodních elektráren 
a energetických distribuèních sítí. Celkem jsme v roce 
2007 pojistili exportní kontrakty do 59 zemí. Ve srovnání 
s rokem 2006 se v tomto seznamu objevilo 9 nových zemí, 
z toho tøi, Angola, Gruzie a Nový Zéland, zcela poprvé. 
Za celou dobu své èinnosti jsme pojistili vývozy do 94 zemí 
všech kontinentù. 
V komoditní struktuøe pøevažovala v roce 2007 stejnì jako 
v pøedchozích letech skupina 7 SITC — Stroje a pøepravní 
zaøízení, jejíž podíl èinil 85,6 %. V pøedchozím roce to bylo 
77 % pøi výraznì nižším celkovém objemu. V roce 2007
50 % z této skupiny tvoøily dodávky strojù a technologických 
zaøízení, 40 % dodávky energetických zaøízení a zbytek 
pøipadal na pojištìní dodávek dopravních prostøedkù. 
Ve srovnání s rokem 2006 se výraznì zvýšil podíl 
energetických zaøízení a naopak se mírnì snížil podíl 
dopravních a pøepravních zaøízení. Z ostatních komoditních 
skupin byly v roce 2007 nejèastìji pojiš�ovány vývozy obuvi, 
textilu, výrobkù ze døeva a z pryže, kovových odlitkù 
a vìdeckých pøístrojù. 
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Posilování domácí mìny vùèi hlavním mìnám, ve kterých 
se kontraktuje èeský vývoz, a vhodné datum vstupu 
do eurozóny byly i v roce 2007 èastým tématem diskusí, 
úvah, ale i nejrùznìjších setkání, na kterých se potkávali 
vývozci s ekonomy a politiky. A možná ještì s vìtší 
intenzitou, nebo� èeská koruna vytrvale posilovala 
a v prosinci dosáhla historického maxima 25,93 Kè/EUR. 
V pøepoètu na prùmìrný roèní kurz posílila èeská koruna 
k EUR o 1,9 % na 27,76 Kè a k USD dokonce o 10,1 % 
na 20,31 Kè.
S vìdomím, jaké problémy pøináší èeským exportérùm 
posilování domácí mìny a rovnìž s pøihlédnutím k našim
hospodáøským výsledkùm v posledních letech, jsme 
v lednu 2007 zlevnili pojištìní o 10 %. Zrušili jsme 
pøíplatek za pøipojištìní kurzových rizik, který vývozci 
nebo bance zajiš�oval, že se pøi výplatì pojistného 
plnìní použil bìžný kurz pro pøepoèet z cizí mìny, 
v níž byl úvìr poskytnut, na koruny.
Velká vìtšina klientù si toto pøipojištìní sjednávala, nebo� 
by bez nìj byla vystavena riziku pohybu kurzu mezi korunou 
a cizí mìnou. To je teï kryto už základními pojistnými 
sazbami. Pro naše klienty to znamená, že i pøi nižších 
nákladech na pojištìní jim v pøípadì pojistné události 
vyplatíme v korunách stejnou èástku, jakou by dostali pøi 
výplatì v cizí mìnì. Zlevnìní se týká nejenom vývozních 
dodavatelských a odbìratelských úvìrù, ale také úvìrù 
na pøedexportní financování, na financování èeských 
investic v zahranièí a rovnìž bankovních záruk za výkon 
exportéra. Pøevzetí kurzového rizika a odpovídající snížení 
zátìže exportérù je jedním z øady našich opatøení 
na podporu konkurenceschopnosti èeských vývozcù 
na mezinárodních trzích. 

TA NAŠE KORUNA ÈESKÁ
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Patnáctý rok existence byl pro nás historický nejen 
z pohledu rekordní výše pojištìného objemu vývozních 
úvìrù, bankovních záruk a investic, ale také z pohledu 
skuteènosti, že došlo k odprodeji majoritního podílu 
v dceøiné spoleènosti Komerèní úvìrová pojiš�ovna, a.s. 
(KÚP) strategickému partnerovi. 18. dubna 2007 schválila 
vláda ÈR jako vítìze výbìrového øízení konsorcium belgické 
úvìrové pojiš�ovny Delcredere/Ducroire NV. SA a italské 
pojiš�ovny SACE BT SpA, které nabídly nejvyšší cenu, a to 
738,3 mil. Kè. Formálnì byl jejich vstup do KÚP ukonèen 
11. øíjna 2007 pøevzetím 66% balíku akcií.
Komerèní úvìrové pojištìní krátkodobých pohledávek jsme 
mìli v nabídce jako doplòkovou službu, jejíž zavedení si 
vynutila skuteènost, že poèátkem 90. let minulého století 
nepùsobil na èeském trhu žádný privátní subjekt, který by 
úvìrové pojištìní nabízel. Z pohledu objemu a složitosti 
rizik krytých aktivními pojistkami však po celou dobu 
pøevažovalo v naší èinnosti vždy pojištìní se státní 
podporou, pro které jsou typická rizika nejen vysoká, 
ale pøedevším dlouhodobá, v nìkterých pøípadech trvající 
i déle než patnáct let, na rozdíl od rizik jednoduchých 
a krátkodobých v komerèním pojištìní. 

VYVDALI JSME DCERU
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Modernizace a elektrifikace 
železniční trati Nikšič — Podgorica 
v Černé Hoře
Dodavatelé: 
OHL ŽS, a.s. 
a AŽD Praha, s.r.o.
Pojistná hodnota: 
1,4 mld. Kč

OBJEM NOVÌ 

POJIŠTÌNÝCH ÚVÌRÙ ÚVÌRÙ NA KONCI ROKU 2007

V ROCE 2007  (POJISTNÁ ANGAŽOVANOST)

EGAP 50 mld. Kè 89 mld. Kè

KÚP 128 mld. Kè 12 mld. Kè

Rozhodnutí o vyèlenìní komerèního pojištìní 
do samostatné KÚP v roce 2005 tedy bylo rozhodnutím 
o vyèlenìní èinnosti, která mìla v EGAP po celou dobu 
pouze komplementární charakter a pøi využívání 
proporcionálního zajištìní se skupinou pøedních 
evropských zajistitelù pøedstavovala ve srovnání 
s pojištìním se státní podporou výraznì nižší riziko 
a nevyžadovala ani nedostávala žádnou podporu státu.  

ZÙSTATEK POJIŠTÌNÝCH
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Svìtová ekonomika se v prvních šesti mìsících roku 2007 
vyvíjela vcelku pøíznivì, ale druhá polovina roku pøinesla 
krizi amerického hypoteèního trhu, z toho pramenící problémy 
na úvìrových trzích a omezenou dostupnost penìz. Zejména 
v posledním ètvrtletí se zpomalil ekonomický rùst v USA 
a následnì i v zemích západní Evropy a v Japonsku. Nové tržní 
a rozvojové ekonomiky, v èele s Èínou a Indií, si však 
i nadále vedly velmi dobøe, nebo� dokázaly využít hnací síly 
domácí poptávky a vývozci surovin také profitovali z vyšších 
cen na svìtových  trzích. 
Pøes èleny Mezinárodní unie úvìrových a investièních 
pojistitelù (Bernskou unii), sdružující úvìrové a investiční 
pojistitele z 5 kontinentů celého svìta, byly pojištěny v roce 
2007 vývozní úvìry ve výši pøesahující 146 mld. USD, 

SVÌT KOLEM NÁS

30

Vývoz velkoprůměrových pletacích 
strojů do Turecka
Dodavatel: 
AMTEK, spol. s r.o.
Pojistná hodnota: 
50 mil. Kč

což jenom potvrzuje význam 
státy podporovaných vývozù 
pro globální ekonomiku. Rok 
2007 zároveò ukázal urèitý 
posun ve formách státní 
podpory v zemích OECD. 
V návaznosti na mohutný rozvoj 
finanèních a kapitálových trhù 
a konsolidaci bankovních 
systémù se dynamicky 
rozvíjelo pojiš�ování 
rozsáhlejších a komplexnìjších 
rizik spojených zejména 
s projektovým financováním 
a s investicemi v zahranièí 
a také pojiš�ování rizik na stranì 
vývozcù. Drželi jsme v tomto 
smìru krok se světem a naše 
nabídka pojistných produktù 
odpovídá nejmodernìjším 
trendùm. 

Pøi podpoøe èeských exportérù a investorù jsme využívali 
všechny dostupné nástroje, vèetnì dlouhodobé 
mezinárodní spolupráce s partnerskými pojiš�ovnami 
a úèasti v mezinárodních organizacích. V roce 2007 jsme 
kromì jiného uzavøeli dvì individuální zajistné smlouvy 
na krytí èeských dodávek v rámci mezinárodních 
kontraktù s úèastí dodavatelù z nìkolika zemí, kde 
hlavním pojistitelem byla Österreichische Kontrollbank. 
Jednalo se o dodávky strojù a zaøízení pro linku 
v železárnách a dále o strojní metalurgická zaøízení do Ruska. 
V roli hlavního pojistitele jsme naopak vystupovali v pøípadì 
pojištìní vývozù pro paroplynovou elektrárnu Krasavino 
rovnìž v Rusku, když jsme získali zajištìní od švýcarské 
exportní úvìrové agentury SERV na dodávky ze Švýcarska. 
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V souladu s doporučením OECD jsme od 1. 1. 2007 zpřísnili 
pravidla pro zamezování úplatkářství v mezinárodním 
obchodě. Nepojistíme vývozní kontrakt, při jehož sjednání 
by došlo k podplácení veřejných činitelů v cílové zemi vývozu.
V rámci Evropské unie jsme se pravidelnì úèastnili jednání 
Pracovní skupiny Rady pro vývozní úvìry, kde si jednotlivé 
èlenské zemì EU spolu s pøedstaviteli Evropské komise 
vymìòují zkušenosti a koordinují zásady pro postup unie 
pøi jednání o státy podporovaných úvìrech na pùdì OECD. 
Dalším tradièním aspektem mezinárodní spolupráce byla 
úèast i na jarních a podzimních zasedáních Mezinárodní unie 
úvìrových a investièních pojistitelù (Bernská unie) a Pražského 
klubu a na øadì mezinárodních semináøù a workshopù. 
Pøi pøíležitosti 15. výroèí zahájení èinnosti EGAP jsme 
zorganizovali v Praze v záøí 2007 mezinárodní konferenci 
o budoucnosti úvìrového pojištìní, které se vedle zástupcù 
zahranièních úvìrových pojiš�oven, èeských ministerstev, 
exportérù a bank zúèastnili i pøedstavitelé Bernské unie, 
Pražského klubu a zástupci evropských zemí v pracovních 
skupinách OECD a EU pro vývozní úvìry. Dvoudenní setkání 
pøineslo užiteènou a velmi potøebnou výmìnu názorù 
na otázku, jak efektivnì èelit výzvám rychle se mìnícího 
a stále více globalizovaného prostøedí, jak novì definovat 
zásady, prostøedky a cíle podpory exportních aktivit národních 
i mezinárodních firem a konsorcií na poèátku 21. století.
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Jednou ze základních podmínek pro uzavøení pojištìní je vždy peèlivé 
vyhodnocení pøípadného vlivu vývozù a investic na životní prostøedí v zemích 
koneèného urèení. Veškeré naše postupy jsou v souladu s platnými 
mezinárodními pravidly v oblasti ochrany životního prostøedí, vèetnì 
nejnovìjších doporuèení Rady OECD. 
V roce 2007 nebyl žádný obchodní pøípad zaøazen do kategorie A, kam patøí 
vývozy s velmi negativním vlivem na životní prostøedí. Do kategorie B, kdy je 
negativní vliv na životní prostøedí ménì výrazný, místnì ohranièený a pøípadnì 
odstranitelný, byly na základì vyjádøení autorizovaného experta zaøazeny 
v roce 2007 celkem ètyøi obchodní pøípady: dodávka 
zaøízení cementárny do Kazachstánu, výstavba 
a rekonstrukce prvního ze tøí úsekù silnice Baku — 
Quaba v Ázerbajdžánu, výstavba již zmínìné elektrárny 
Krasavino v Rusku a dodávka linky na lakování 
železnièních nákladních vagónù rovnìž pro ruského 
kupujícího. 
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V roce 2007 jsme zpracovali strategickou vizi v podobì 
koncepčního dokumentu o dalších směrech rozvoje 
úvìrového pojištìní se státní podporou, a to s ohledem 
na celkový ekonomický rùst ÈR a s ním související zvýšenou 
schopnost výrobcù a vývozcù získávat kontrakty na rozsáhlé 
dodávky strojních a energetických zaøízení, technologií pro 
výrobu stavebních hmot a velkých investièní celkù se 
složitými schématy financování, obvykle do zemí s vyšší 
mírou rizika. 
Novým trendem je vysoký zájem rozšiřovat podnikání 
formou investic do zahraničí, kterému vycházíme vstříc 
novými pojistnými produkty. 
Na základì této koncepce se zamìøíme na další zlepšování 
podmínek pojištìní a zvyšování komfortu klientù pøi jeho 
využívání, zejména prostøednictvím:

snižování nákladù pojištìných cestou optimalizace 
pojistných sazeb v rámci režimu Konsensu OECD 
a rozšiøování krytí rizik; napø. souèástí pojištìní vývozního 
odbìratelského úvìru se pøi zachování stávajících 
pojistných sazeb stane i tzv. výrobní riziko pojiš�ované 
dosud samostatnì, 

rozšiøování pojistných služeb a modifikace všeobecných 
pojistných podmínek; rozšíøena bude napø. možnost 
pojištìní rizik souvisejících s pøedexportním financováním 
o pojištìní financování investic do vìdy, výzkumu a vývoje 
pro následné využití dosažených výsledkù v exportu 
(pøedexportní financování nehmotného vývozu), 

další liberalizace požadavkù na pùvod zboží a služeb 
v reakci na globalizaèní trendy; pøechod z dosavadního 
principu „Made in“ na princip „Made by“, resp. na princip 
národního zájmu (national interest), a rozšíøení pojištìní 
na dceøiné spoleènosti èeských vývozcù v zahranièí.

AŽ BUDEME O ROK ZKUŠENÌJŠÍ
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Budeme i nadále peèlivì sledovat a vylepšovat kvalitu 
našich služeb v souladu s certifikátem systému 
managementu jakosti ISO 9001:2000, jehož platnost nám 
byla na základì recertifikaèního auditu v lednu 2008 
prodloužena o další tøi roky. 
V popøedí našeho zájmu budou i nadále malé a støední 
podniky. Vedle výraznì zjednodušeného postupu pøi 
pojiš�ování pøedexportních úvìrù a bankovních záruk 
pro MSP, které nabízíme od roku 2006, rozšíøíme spolupráci 
s bankami a faktoringovými spoleènostmi i pro pøípad 
pojištìní krátkodobých vývozních pohledávek do tržnì 
nepojistitelných teritorií, tedy zemí mimo OECD. Stranou 
naší pozornosti nezùstanou ani malé a mikro-podniky, 
jejichž exportní aktivity jsou zamìøeny dominantnì na naše 
sousedy, avšak pro komerèní úvìrové pojiš�ovny nemají 
odpovídající parametry. Pevnì vìøíme, že za rok už budeme 
i v této oblasti pøedkládat první konkrétní výsledky. 

„Jsem rád, že se mùžu osobnì podílet 
na prosazování novinek v oblasti 
pojiš�ování vývozu se státní podporou“, 
øíká Ing. Ivan Fuksa, 1. námìstek ministra 
financí a od února 2008 pøedseda dozorèí 
rady EGAP. „Chceme našim exportérùm 
vytvoøit takové podmínky, aby se mohli plnì 
soustøedit pouze na svùj vlastní výkon 
a pøitom vìdìli, že mají k dispozici stejnì 
kvalitní a sofistikovanou podporu ze strany 
státu jako jejich konkurenti v tìch 
nejvyspìlejších zemích.“
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Za patnáct let 
od zahájení èinnosti 
se EGAP vypracoval 
v instituci 
uznávanou jak 
v tuzemsku, tak 
i v zahranièí. 
Nabídkou pojistných 
produktù se mùže 
smìle srovnávat 
s respektovanými 
institucemi 
obdobného typu 
v zemích, kde má 
úvìrové pojištìní 
tradici dlouhou 
desítky let. EGAP je 
dnes silnou, dùvìryhodnou pojiš�ovnou, která dokáže 
úspìšnì provázet èeské exportéry úskalími mezinárodního 
obchodu a pomáhat jim vyhrávat tendry na velké zakázky, 
ale také pojiš�ovnou, která nezapomíná ani na malé 
a støední podniky a jejich potøeby. Tisíce uzavøených 
pojistných smluv pøitom v nejednom pøípadì zachránily 
naše exportéry pøed velkými problémy, když jim nìkdo 
nemohl nebo nechtìl zaplatit nebo když v nìkteré zemi 
došlo k nepøedvídatelným událostem. 
V roce patnáctého výroèí své existence dosáhl EGAP dosud 
nejlepšího výsledku v pojiš�ování se státní podporou. 
Padesát miliard korun pojištìných vývozních úvìrù, 
bankovních záruk a investic je v první øadì pochopitelnì 
odrazem schopnosti èeských vývozcù prosadit se 
na mezinárodních trzích. Ale bez pružné, rychlé a plnì 
profesionální souèinnosti ze strany EGAP by jejich pozice 
byla ve srovnání s konkurencí mnohem horší. Státní 
podpora exportu dnes patøí do základní výbavy všech 

STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT
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vyspìlých zemí, je standardním a tržnì konformním 
nástrojem, který nejenom pomáhá pøeklenout komerènì 
nepojistitelná rizika spojená s mezinárodní výmìnou zboží 
a služeb, ale který má rovnìž pozitivní vliv na domácí 
zamìstnanost a rozvoj podnikù, na obchodní a platební 
bilanci a v neposlední øadì také na mezinárodní prestiž 
zemì.
Rychle se mìnící formy mezinárodního obchodu spolu se 
širšími, hlubšími a rozmanitìjšími formami vstupování 
èeských vývozcù do mezinárodních kooperaèních procesù 
staví pøed EGAP nové a nové úkoly. Stále je co zlepšovat. 
V roce 2007 zpracovaná a dopodrobna prodiskutovaná 
koncepce dalšího rozvoje úvìrového pojištìní se státní 
podporou je zárukou toho, že èeští vývozci budou i nadále 
mít v EGAP spolehlivého partnera, pøipraveného podpoøit 
jejich mezinárodní aktivity v maximálnì možné míøe.

doc. Ing. Václav Petøíèek, CSc., PØEDSEDA DOZORÈÍ RADY
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Všechny typy pojištìní poskytuje EGAP v režimu 
pojištìní se státní podporou podle zákona 58/1995 Sb., 
o pojiš�ování a financování vývozu se státní podporou 
a o doplnìní zákona è. 166/1993 Sb. o NKÚ ve znìní 
pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

B  POJIŠTÌNÍ KRÁTKODOBÉHO VÝVOZNÍHO DODAVATELSKÉHO ÚVÌRU 

Pojistný produkt pro pojištìní krátkodobých vývozních 
dodavatelských úvìrù poskytnutých kupujícím v komerènì 
nepojistitelných zemích. Pojiš�uje se riziko nezaplacení 
úvìru, jehož splatnost je kratší než 2 roky. Pojištìným je 
vývozce.

Bf POJIŠTÌNÍ BANKOU FINANCOVANÉHO KRÁTKODOBÉHO VÝVOZNÍHO 

DODAVATELSKÉHO ÚVÌRU

Pojištìní umožòuje odkoupit pohledávku èeského exportéra 
v podobì vývozního dodavatelského úvìru kupujícímu 
v jakékoliv zemi, jehož splatnost nepøesahuje 2 roky. 
Pojištìným je banka.

CPOJIŠTÌNÍ STØEDNÌDOBÉHO A DLOUHODOBÉHO VÝVOZNÍHO 

DODAVATELSKÉHO ÚVÌRU

Pojištìní kryje riziko nezaplacení vývozního dodavatelského 
úvìru, jehož splatnost pøesahuje 2 roky. Pojištìným je 
vývozce.

Cf POJIŠTÌNÍ BANKOU FINANCOVANÉHO STØEDNÌDOBÉHO 

A DLOUHODOBÉHO VÝVOZNÍHO DODAVATELSKÉHO ÚVÌRU 

Pojištìní umožòuje odkoupit pohledávku èeského exportéra 
v podobì vývozního dodavatelského úvìru, jehož splatnost 
pøesahuje 2 roky. Pojištìným je banka.

PØEHLED 

POJISTNÝCH PRODUKTÙ 

SE STÁTNÍ PODPOROU
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Vývoz 
tiskařských strojů 
do Ruské federace 
a na Ukrajinu
Dodavatel: 
SOMA spol. s r.o.
Pojistná hodnota: 
75 mil. Kč

DPOJIŠTÌNÍ VÝVOZNÍHO ODBÌRATELSKÉHO ÚVÌRU

Pojiš�uje se riziko nezaplacení úvìru poskytnutého bankou 
èeského vývozce zahraniènímu odbìrateli nebo jeho bance. 
Pojištìným je banka.

E POJIŠTÌNÍ POTVRZENÉHO AKREDITIVU

Pojiš�uje se riziko celkového nebo èásteèného nezaplacení 
podle podmínek akreditivu. Pojištìným je banka.

F POJIŠTÌNÍ ÚVÌRU NA PØEDEXPORTNÍ FINANCOVÁNÍ VÝROBY 

Pojištìní kryje riziko možné neschopnosti vývozce splnit 
podmínky smlouvy o vývozu a vytvoøit si prostøedky 
na splácení úvìru na financování výroby pro vývoz nebo 
úvìru na investici do výroby pro vývoz. Pojištìným je 
banka. 

I POJIŠTÌNÍ INVESTIC ÈESKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB V ZAHRANIÈÍ

Pojištìní kryje tzv. politická rizika, jako je riziko omezení nebo 
ztrát výnosù z investice v dùsledku znemožnìní jejich transferu 
do ÈR, vyvlastnìní investice bez odpovídající náhrady nebo 
politicky motivovaných násilných èinù a porušení smluvních 
závazkù ze strany hostitelské zemì. Pojištìným je investor.

If POJIŠTÌNÍ ÚVÌRU NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC ÈESKÝCH PRÁVNICKÝCH 

OSOB V ZAHRANIÈÍ

Pojištìní kryje vedle politických rizik i rizika komerèní. Úvìr 
mùže být použit jak na získání dlouhodobého hmotného, 
nehmotného èi finanèního majetku v zahranièí, tak i na 
provozní financování zahranièního podniku vlastnìného 
èeským investorem. Pojištìným je banka.
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P POJIŠTÌNÍ ÚVÌRU NA FINANCOVÁNÍ PROSPEKCE ZAHRANIÈNÍCH TRHÙ

 

Pojištìní umožòuje vývozcùm získat finanèní prostøedky 
na marketing a prospekci zahranièních trhù formou úvìru. 
Pojištìným je banka.

V POJIŠTÌNÍ PROTI RIZIKU NEMOŽNOSTI SPLNÌNÍ SMLOUVY O VÝVOZU 

Pojištìní tzv. výrobního rizika kryje riziko ztrát z nenávratnì 
vynaložených výrobních nákladù v pøípadì, že zahranièní 
kupující pøeruší nebo zruší kontrakt pøed jeho dokonèením. 
Pojištìným je vývozce.

ZPOJIŠTÌNÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY VYSTAVENÉ V SOUVISLOSTI S EXPORTNÍM 

KONTRAKTEM

Pojištìní kryje riziko neoprávnìného i oprávnìného èerpání 
ze záruky vystavené bankou za závazky vývozce vùèi 
kupujícímu, tzn., že EGAP na sebe bere nejen riziko zneužití 
záruky kupujícím, ale také riziko, že vývozce nebude 
schopen øádnì splnit podmínky vývozního kontraktu. 
Pojiš�ují se záruky za nabídku, za pøedplatbu, za dobré 
provedení kontraktu, resp. jiné obdobné záruky. Pojištìným 
je banka.
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PØEDSTAVENSTVO (stav k 31. 12. 2007)

PØEDSEDA 

Ing. Pavol Parízek, GENERÁLNÍ ØEDITEL  

ÈLENOVÉ

Ing. Karel Šimsa, PROKURISTA, DO 28. 6. 2007 NÁMÌSTEK GENERÁLNÍHO 

ØEDITELE, ÚSEK POJIŠTÌNÍ SE STÁTNÍ PODPOROU

Ing. Václav Bok, NÁMÌSTEK GENERÁLNÍHO ØEDITELE, ÚSEK FINANÈNÍ 

A SPRÁVNÍ

JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, VRCHNÍ ØEDITELKA, ÚSEK PRÁVNÍ 
A MEZINÁRODNÍCH VZTAHÙ

JUDr. Miroslav Somol, CSc. OD 28. 6. 2007 VRCHNÍ ØEDITEL, ÚSEK 
POJIŠTÌNÍ SE STÁTNÍ PODPOROU

JUDr. Dalibor Vainer, VRCHNÍ ØEDITEL, ÚSEK LIKVIDACE ŠKOD A VYMÁHÁNÍ 

POHLEDÁVEK

ORGÁNY SPOLEÈNOSTI
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DOZORÈÍ RADA (stav k 31. 12. 2007)

PØEDSEDA 

doc. Ing. Václav Petøíèek, CSc. DO 28. 2. 2008, MINISTERSTVO PRÙMYSLU 

A OBCHODU ÈR

MÍSTOPØEDSEDA 

Ing. Ivan Fuksa, MINISTERSTVO FINANCÍ ÈR

ÈLENOVÉ

Ing. Martin Tlapa, MBA, MINISTERSTVO PRÙMYSLU A OBCHODU ÈR

PhDr. Ivo Hlaváè DO 19. 2. 2007, MINISTERSTVO ZEMÌDÌLSTVÍ ČR

Ing. Edita Hrdá DO 28. 2. 2008, MINISTERSTVO ZAHRANIÈNÍCH VÌCÍ ČR

Ing. Jiøí Šiman, MINISTERSTVO FINANCÍ ÈR

Ing. Martin Bartoš, EGAP
Ing. Pavel Klaban, EGAP
Ing. Jiøina Rovná, EGAP

DOZORÈÍ RADA (stav k 31. 3. 2008)

PØEDSEDA 

Ing. Ivan Fuksa OD 28. 2. 2008, MINISTERSTVO FINANCÍ ÈR

MÍSTOPØEDSEDA 

Ing. Martin Tlapa, MBA OD 28. 2. 2008, MINISTERSTVO PRÙMYSLU 

A OBCHODU ÈR 

ÈLENOVÉ

doc. Ing. Václav Petøíèek, CSc., KOMORA PRO HOSPODÁŘSKÉ STYKY SE SNS

PhDr. Ivo Hlaváè, MINISTERSTVO ZEMÌDÌLSTVÍ ČR

PhDr. Milan Sedláèek OD 28. 2. 2008, MINISTERSTVO ZAHRANIÈNÍCH VÌCÍ ČR

Ing. Jiøí Šiman, MINISTERSTVO FINANCÍ ÈR

Ing. Martin Bartoš, EGAP
Ing. Pavel Klaban, EGAP
Ing. Jiøina Rovná, EGAP
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou 
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále „propojené 
osoby“) za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 podle ustanovení § 66a odst. 9 
Obchodního zákoníku v platném znìní

IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI

OBCHODNÍ FIRMA: 
Exportní garanèní a pojiš�ovací spoleènost, a.s. (dále „EGAP“)
SÍDLO SPOLEÈNOSTI: 
Praha 1, Vodièkova 34/701, PSÈ 111 21
IDENTIFIKAÈNÍ ÈÍSLO: 
45 27 93 14
DAÒOVÉ IDENTIFIKAÈNÍ ÈÍSLO: 
CZ 45 27 93 14
ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTØÍKU: 
zapsáno v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem 
v Praze oddíl B, vložka 1619
ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 
1 300 000 000 Kè 
SPLACENO: 
100 %
FORMA AKCIÍ: 
akcie jsou v zaknihované podobì, veøejnì neobchodovatelné
IDENTIFIKAÈNÍ ÈÍSLA CENNÝCH PAPÍRÙ (ISIN): 
770010000519
JMENOVITÁ HODNOTA JEDNÉ AKCIE: 
1 000 000 Kè
POÈET HLASÙ SPOJENÝCH S AKCIÍ: 
jeden hlas

Pøedmìtem podnikání EGAP v souladu se zákonem 
è. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví a o zmìnì nìkterých 
souvisejících zákonù (zákon o pojiš�ovnictví) a v souladu se 
zákonem è. 58/1995 Sb., o pojiš�ování a financování vývozu 
se státní podporou a o doplnìní zákona è. 166/1993 Sb., 
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MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
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o Nejvyšším kontrolním úøadu, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù (dále „zákon è. 58/1995 Sb.“) a na základì 
povolení k provozování pojiš�ovací a zajiš�ovací èinnosti 
a èinností souvisejících, udìleného Ministerstvem financí 
jsou tyto èinnosti: 

a)pojiš�ovací èinnost dle § 7 odst. 3 zákona 
è. 363/1999 Sb. v rozsahu pojistného odvìtví è. 14, 15 
a 16 neživotních pojištìní:
1. pojištìní vývozních úvìrù a tuzemských pohledávek 

proti tržnì zajistitelným komerèním a teritoriálním  
rizikùm nezaplacení na komerèní bázi 
a s komerèním zajištìním, pojištìní krátkodobých 
vývozních úvìrù proti nezaplacení v dùsledku 
teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních 
a tržnì nezajistitelných komerèních rizik,

2. v souladu s § 1 odst. 2) zákona è. 58/1995 Sb. 
pojištìní vývozních úvìrových rizik, zahrnující:

2.1. pojištìní krátkodobých vývozních úvìrù proti 
nezaplacení v dùsledku teritoriálních nebo 
kombinovaných teritoriálních a tržnì 
nezajistitelných komerèních rizik,

2.2. pojištìní dlouhodobých vývozních úvìrù proti 
nezaplacení v dùsledku teritoriálních nebo 
kombinovaných teritoriálních a tržnì 
nezajistitelných komerèních rizik, nebo nezaplacení 
v dùsledku tržnì nezajistitelných komerèních rizik,

2.3. pojištìní investic èeských právnických osob 
v zahranièí proti teritoriálním rizikùm, pøedevším 
proti riziku zamezení pøevodu výnosù z investice, 
vyvlastnìní nebo politicky motivovaného násilného 
poškození, 

2.4. pojištìní proti ztrátám vývozcù spojeným 
s pøípravou a realizací obchodních èinností,
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2.5. pojištìní úvìrù poskytnutých výrobci nebo vývozci 
na financování výroby urèené pro vývoz proti 
riziku nesplacení úvìru v dùsledku neschopnosti 
výrobce nebo vývozce splnit podmínky smlouvy 
o vývozu,

2.6. pojištìní bankovních záruk nebo jiných služeb 
poskytnutých bankou vývozce zahranièní osobì 
za vývozce, proti riziku nesplnìní smluvních 
závazkù vývozce ze smlouvy o vývozu,

2.7. pojištìní rizik kursové ztráty èeské koruny vùèi 
cizím mìnám vzniklé v pøípadì pojistného plnìní 
v dùsledku rozdílu kurzu platného pøi sjednání 
pojistné smlouvy a kurzu platného pøi výplatì 
pojistného plnìní, 

b)zajištìní dle § 3 odst. 3 zákona o pojiš�ovnictví 
v rozsahu fakultativní zajiš�ovací èinnosti dle § 9 
odst. 5 zákona è. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví pro 
pojistné odvìtví è. 14 a 15 neživotních pojištìní, t.j. 
pojištìní úvìru a podle § 1 odst. 2 písm. h) zákona 
è. 58/1995 Sb. vùèi zahranièním úvìrovým pojiš�ovnám 
ve vztahu k pojištìní poskytnutému podle bodu 2.1., 2.2. 
a 2.6. v souvislosti s úèastí vývozce na dodávkách zboží 
nebo poskytnutí služeb dovozci uskuteènìných 
zahranièní osobou, a to v rozsahu podílu vývozce 
na tìchto dodávkách,

c)èinnosti související s pojiš�ovací èinností dle § 3 odst. 4
zákona è. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví 
1.  zprostøedkovatelskou èinnost provádìnou 

v souvislosti s pojiš�ovací èinností,
2.  poradenskou èinnost provádìnou v souvislosti 

s pojiš�ovací èinností,
3.  šetøení pojistných událostí provádìné na základì 

smlouvy s pojiš�ovnou.
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POPIS VZTAHU MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

1.Vztah mezi ovládající osobou a ovládanou osobou
EGAP má jediného akcionáøe — stát — Èeskou republiku,
která je ve vztahu k EGAP (ovládaná osoba) osobou
ovládající.
Akcionáøská práva státu vykonávají v souladu se 
zákonem è. 58/1995 Sb. tato ministerstva:

Ministerstvo financí, 520 hlasù,
Ministerstvo prùmyslu a obchodu, 468 hlasù,
Ministerstvo zahranièních vìcí, 156 hlasù,
Ministerstvo zemìdìlství, 156 hlasù.

Zástupci Ministerstva financí, Ministerstva prùmyslu 
a obchodu, Ministerstva zahranièních vìcí a Ministerstva 
zemìdìlství jsou úèastni v souladu se zákonem 
è. 58/1995 Sb. v dozorèí radì EGAP. 

2.Vztah mezi EGAP a Komerèní úvìrovou pojiš�ovnou
EGAP, a.s.
EGAP byl jediným akcionáøem a ovládající osobou 
Komerèní úvìrové pojiš�ovny EGAP, a.s. (KÚP) od jejího 
vzniku v èervnu 2005. Na základì usnesení vlády ÈR 
è. 432 z 19. dubna 2006 se uskuteènilo výbìrové øízení 
na prodej 66 % akcií strategickému partnerovi. Vláda 
svým usnesením è. 395 z 18. dubna 2007 potvrdila 
jako vítìze výbìrového øízení spoleènosti Ducroire—  
Delcredere SA/NV, Belgie a SACE BT SPA, Itálie, 
do jejichž spoluvlastnictví byl dne 11. øíjna 2007 
uvedený vìtšinový podíl prodán. EGAP tak pøestal být 
ovládající osobou KÚP.

3.Vztah mezi EGAP a Èeskou exportní bankou, a.s.
EGAP vlastní 27,03 % základního kapitálu Èeské exportní 
banky, a.s. (dále ÈEB) a 72,97 % základního kapitálu 
ÈEB vlastní stát — Èeská republika, který je tak 
ovládající osobou ÈEB.
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2.5. pojištìní úvìrù poskytnutých výrobci nebo vývozci 
na financování výroby urèené pro vývoz proti 
riziku nesplacení úvìru v dùsledku neschopnosti 
výrobce nebo vývozce splnit podmínky smlouvy 
o vývozu,

2.6. pojištìní bankovních záruk nebo jiných služeb 
poskytnutých bankou vývozce zahranièní osobì 
za vývozce, proti riziku nesplnìní smluvních 
závazkù vývozce ze smlouvy o vývozu,

2.7. pojištìní rizik kursové ztráty èeské koruny vùèi 
cizím mìnám vzniklé v pøípadì pojistného plnìní 
v dùsledku rozdílu kurzu platného pøi sjednání 
pojistné smlouvy a kurzu platného pøi výplatì 
pojistného plnìní, 

b)zajištìní dle § 3 odst. 3 zákona o pojiš�ovnictví 
v rozsahu fakultativní zajiš�ovací èinnosti dle § 9 
odst. 5 zákona è. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví pro 
pojistné odvìtví è. 14 a 15 neživotních pojištìní, t.j. 
pojištìní úvìru a podle § 1 odst. 2 písm. h) zákona 
è. 58/1995 Sb. vùèi zahranièním úvìrovým pojiš�ovnám 
ve vztahu k pojištìní poskytnutému podle bodu 2.1., 2.2. 
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POPIS VZTAHU MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

1.Vztah mezi ovládající osobou a ovládanou osobou
EGAP má jediného akcionáøe — stát — Èeskou republiku,
která je ve vztahu k EGAP (ovládaná osoba) osobou
ovládající.
Akcionáøská práva státu vykonávají v souladu se 
zákonem è. 58/1995 Sb. tato ministerstva:

Ministerstvo financí, 520 hlasù,
Ministerstvo prùmyslu a obchodu, 468 hlasù,
Ministerstvo zahranièních vìcí, 156 hlasù,
Ministerstvo zemìdìlství, 156 hlasù.

Zástupci Ministerstva financí, Ministerstva prùmyslu 
a obchodu, Ministerstva zahranièních vìcí a Ministerstva 
zemìdìlství jsou úèastni v souladu se zákonem 
è. 58/1995 Sb. v dozorèí radì EGAP. 

2.Vztah mezi EGAP a Komerèní úvìrovou pojiš�ovnou
EGAP, a.s.
EGAP byl jediným akcionáøem a ovládající osobou 
Komerèní úvìrové pojiš�ovny EGAP, a.s. (KÚP) od jejího 
vzniku v èervnu 2005. Na základì usnesení vlády ÈR 
è. 432 z 19. dubna 2006 se uskuteènilo výbìrové øízení 
na prodej 66 % akcií strategickému partnerovi. Vláda 
svým usnesením è. 395 z 18. dubna 2007 potvrdila 
jako vítìze výbìrového øízení spoleènosti Ducroire—  
Delcredere SA/NV, Belgie a SACE BT SPA, Itálie, 
do jejichž spoluvlastnictví byl dne 11. øíjna 2007 
uvedený vìtšinový podíl prodán. EGAP tak pøestal být 
ovládající osobou KÚP.

3.Vztah mezi EGAP a Èeskou exportní bankou, a.s.
EGAP vlastní 27,03 % základního kapitálu Èeské exportní 
banky, a.s. (dále ÈEB) a 72,97 % základního kapitálu 
ÈEB vlastní stát — Èeská republika, který je tak 
ovládající osobou ÈEB.
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4. Vztahy mezi jinými propojenými osobami ve vztahu 
k EGAP 
V jiných spoleènostech nemá EGAP majetkovou úèast.
Stát, jako ovládající osoba EGAP je souèasnì, podle 
znalostí EGAP, ovládající osobou, popø. zøizovatelem 
kromì ÈEB i u následujících osob, se kterými má EGAP 
uzavøeny smlouvy:

Èeskomoravská záruèní a rozvojová banka, a.s.
Èeská konsolidaèní agentura    
Støedisko cenných papírù

(spoleènì dále „další ovládané osoby“).

OBCHODNÍ VZTAHY

1.Smlouvy uzavøené mezi státem a EGAP platné 
k 31. 12. 2007 
EGAP takové smlouvy neuzavøel. Vztahy EGAP se státem 
nejdou nad rámec vztahù obvyklých mezi akcionáøem 
a EGAP a zákona è. 58/1995 Sb. i dalšími právními 
pøedpisy.

2.Smlouvy uzavøené mezi EGAP a ÈEB 
Pojistné smlouvy za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007:

POÈETCHARAKTER SMLUV

31SMLOUVY O POJIŠTÌNÍ VÝVOZNÍCH ÚVÌROVÝCH RIZIK PODLE VŠEOBECNÝCH 

POJISTNÝCH PODMÍNEK TYPU D

12SMLOUVY O POJIŠTÌNÍ VÝVOZNÍCH ÚVÌROVÝCH RIZIK PODLE VŠEOBECNÝCH 

POJISTNÝCH PODMÍNEK TYPU F

20SMLOUVY O POJIŠTÌNÍ VÝVOZNÍCH ÚVÌROVÝCH RIZIK PODLE VŠEOBECNÝCH 

POJISTNÝCH PODMÍNEK TYPU Z

13SMLOUVY O POJIŠTÌNÍ ÚVÌRU POSKYTNUTÉHO V SOUVISLOSTI 

S INVESTICEMI ÈESKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB V ZAHRANIÈÍ PROTI RIZIKU 

NEZAPLACENÍ ÚVÌRU

1SMLOUVA O POJIŠTÌNÍ POTVRZENÉHO AKREDITIVU0
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Další smlouvy platné k 31. 12. 2007:
Smlouva o vedení bìžného úètu
Smlouva o nájmu nebytových prostor
Smlouva o používání kompatibilního média 
v platebním styku
Smlouva o vkladovém úètu
Smlouva o zøizování vkladových úètù a o pravidlech 
a podmínkách pro ukládání termínovaných vkladù 
s individuální úrokovou sazbou na vkladové úèty

3.Smlouvy uzavøené s dalšími propojenými osobami
platné k 31. 12. 2007 
3.1. Èeskomoravská záruèní a rozvojová banka, a.s.:

Smlouva o vypoøádání blokových obchodù 
s cennými papíry

Smlouva umožòuje realizaci a vypoøádání
 obchodù s cennými papíry.
Smlouva o zøízení a vedení speciálního bìžného 
úètu

Smlouva specifikuje vypoøádání obchodù 
na finanèním trhu uskuteènìných bankou.

Rámcová smlouva o termínovaných vkladech
Smlouva upøesòuje realizaci a vypoøádání 
termínovaných vkladù s bankou.

3.2. Støedisko cenných papírù:
Smlouva o vedení registru emitenta
Smlouva o vydání a používání prùkazové karty

4.Soudní spory
EGAP nevedl s ovládající osobou v roce 2007 žádné 
soudní spory. Èeská konsolidaèní agentura podala 
na EGAP žalobu o urèení zástavního práva k nemovitostem 
ve vlastnictví ÈKD REFIN, a.s. Žaloba byla podána 
v souvislosti s probíhajícím konkursním øízení proti úpadci 
ÈKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s., v nìmž jsou pøihlášeny též 
pohledávky EGAP. S ÈEB, ani s dalšími propojenými 
osobami nevedl EGAP v roce 2007 žádné soudní spory. 
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PROHLÁŠENÍ PØEDSTAVENSTVA

Pøedstavenstvo EGAP prohlašuje, že EGAP nemá uzavøeny 
v posledním úèetním období s ovládající osobou žádné 
smlouvy a veškeré vztahy byly uskuteènìny v souladu 
s platnými právními pøedpisy, zejména se zákonem 
è. 58/1995 Sb. S ÈEB, KÚP a dalšími ovládanými osobami 
stejnou ovládající osobou má EGAP uzavøeny smlouvy 
v rámci bìžných obchodních vztahù, které nezakládají 
nevýhodné postavení EGAP, ÈEB, ani dalších ovládaných 
osob. Pøedstavenstvo dále prohlašuje, že v posledním 
úèetním období ovládající osoba nevyužila svého vlivu, aby 
prosadila pøijetí opatøení nebo uzavøení takové smlouvy, 
z nichž mùže EGAP vzniknout majetková újma. 
Pøedstavenstvo EGAP prohlašuje, že údaje uvedené 
ve zprávì jsou pravdivé a jsou v ní uvedeny všechny 
zjistitelné údaje o propojených osobách.

V Praze dne 15. února 2008

Ing. Pavol Parízek, PØEDSEDA PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ ØEDITEL
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Zpráva dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti, a.s. (EGAP) o činnosti dozorčí rady 
v uplynulém období a stanovisko dozorčí rady k roční 
účetní závěrce za rok 2007, k návrhu na rozdělení zisku 
za rok 2007 a ke Zprávě o vztazích mezi ovládající 
a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou 
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 pro 
jednání ministerstev vykonávajících práva státu jako 
jediného akcionáře EGAP, které se bude konat dne 
28. května 2008.
Dozorčí rada pracovala na počátku uplynulého období 
v následujícím složení:
doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda
Ing. Ivan Fuksa, místopředseda
Ing. Martin Tlapa, MBA, člen
PhDr. Ivo Hlaváč, člen
Ing. Jiří Šiman, člen
Ing. Edita Hrdá, členka
Ing. Jiřina Rovná, členka
Ing. Pavel Klaban, člen
Ing. Martin Bartoš, člen
V uplynulém období se uskutečnilo pět zasedání dozorčí 
rady, a to ve dnech 28. června 2007, 19. září 2007, 
12. prosince 2007, 28. února 2008 a 28. dubna 2008. 
Na těchto zasedáních dozorčí rada projednávala záležitosti, 
které jí určují stanovy, tj. zejména koncepční materiály, 
významné obchodní případy a pojistné události, zprávy 
představenstva o jeho činnosti, personální změny v dozorčí 
radě a představenstvu a Zprávu o vztazích mezi ovládající 
a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou 
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.

Na zasedání konaném dne 28. června 2007 
projednala odstoupení pana Ing. Karla Šimsy z funkce 
člena a místopředsedy představenstva a zvolila 
pana JUDr. Miroslava Somola, CSc. za člena 
představenstva.
Na zasedání konaném dne 28. února 2008 dozorčí rada 
projednala odstoupení paní Ing. Edity Hrdé z funkce 
členky dozorčí rady a vzala na vědomí zvolení 
pana PhDr. Milana Sedláčka do funkce člena dozorčí rady. 
Na tomto zasedání též projednala odstoupení 
pana doc. Ing. Václava Petříčka, CSc. z funkce předsedy 
dozorčí rady a pana Ing. Ivana Fuksy z funkce 
místopředsedy dozorčí rady. Dále zvolila do funkce 
předsedy dozorčí rady pana Ing. Ivana Fuksu a do funkce 
místopředsedy dozorčí rady pana Ing. Martina Tlapu, MBA. 
Dále přezkoumala s kladným výsledkem Zprávu o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou za období od 1. 1. 2007 
do 31. 12. 2007. 
Na zasedání dne 28. dubna 2008 dozorčí rada 
přezkoumala a schválila Zprávu o plnění podnikatelského 
záměru EGAP za rok 2007 včetně roční účetní závěrky 
a návrhu na rozdělení zisku. Dozorčí rada na tomto 
zasedání dále schválila Vyhodnocení ukazatelů pro přiznání 
odměn zaměstnancům za plnění podnikatelského záměru 
v roce 2007, Návrh kritérií hmotné zainteresovanosti pro 
rok 2008 a návrh Podnikatelského záměru na rok 2008. 
Přezkoumání roční účetní závěrky provedla dozorčí rada 
na základě podkladů předaných představenstvem, 
především však na základě Zprávy o plnění podnikatelského 
záměru EGAP za rok 2007, přičemž nezjistila žádné 
nesrovnalosti. Dozorčí rada vzala v úvahu rovněž zprávu 
auditora EGAP rekapitulující audit roční účetní závěrky 
za rok 2007. Tato zpráva konstatuje, že účetní závěrka 
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Vývoz strojního zařízení 
na výrobu 
portlandského cementu 
v Kazachstánu 
(vizualizace)
Dodavatel: 
PSP Engineering a.s.
Pojistná hodnota: 
2,1 mld. Kč

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007

Finanční výsledky

podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti 
k 31. prosinci 2007 a jejího finančního hospodaření v roce 
2007. Po přezkoumání:
1. Dozorčí rada doporučuje ministerstvům 

vykonávajícím práva státu jako jediného akcionáře 
EGAP, aby zprávu o plnění podnikatelského záměru 
EGAP za rok 2007 schválila.

2. Dozorčí rada bere na vědomí pozitivní výrok auditora 
a doporučuje ministerstvům vykonávajícím práva 
státu jako jediného akcionáře EGAP, aby roční 
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V Praze dne 28. dubna 2008

doc. Ing. Václav Petříček, CSc., PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY 
(DO 28. ÚNORA 2008)

Ing. Ivan Fuksa, PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY 
(OD 28. ÚNORA 2008)                                                     
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

AKCIONÁŘI EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI, A.S.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. 

(dále „Společnost"), tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty a přehled 

o změnách vlastního kapitálu za rok 2007 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních 

pravidel (dále „účetní závěrka"). Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této 

účetní závěrky.

Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy 

odpovídá představenstvo Společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést 

a zajistit vnitřní kontrolu nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, 

aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit 

a uplatňovat vhodná účetní pravidla a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Úloha auditorů

Naši úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, 

Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů 

České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky 

a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 

neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedeni auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace 

o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí 

na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených 

v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor 

zohledňuje vnitřní kontrolu relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. 

Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se 

k účinnosti vnitřní kontroly. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních 

pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové 

prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ 

pro vyjádření našeho výroku.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Kateřinská 40/466 

120 00 Praha 2 

Česka republika 

Telefon +420 251 151 111 

Fax +420 251 156 111

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466,120 00 Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, a v seznamu auditorských společností Komory auditorů České republiky pod osvědčením 

číslo 021.

©2008 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PricewaterhouseCoopers” označuje českou společnost

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každé

je samostatným právním subjektem.

Výrok

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice 

Společnosti k 31. prosinci 2007 a jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými 

účetními předpisy.

18. dubna 2008

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

zastoupená

Ing. Martin Mančík

 auditor, osvědčení č. 1964

Ing. Petr Kříž

partner

Akcionáři Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.

Zpráva nezávislého auditora



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

AKCIONÁŘI EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI, A.S.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. 

(dále „Společnost"), tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty a přehled 

o změnách vlastního kapitálu za rok 2007 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních 

pravidel (dále „účetní závěrka"). Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této 

účetní závěrky.

Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy 

odpovídá představenstvo Společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést 

a zajistit vnitřní kontrolu nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, 

aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit 

a uplatňovat vhodná účetní pravidla a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Úloha auditorů

Naši úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, 

Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů 

České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky 

a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 

neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedeni auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace 

o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí 

na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených 

v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor 

zohledňuje vnitřní kontrolu relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. 

Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se 

k účinnosti vnitřní kontroly. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních 

pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové 

prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ 

pro vyjádření našeho výroku.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Kateřinská 40/466 

120 00 Praha 2 

Česka republika 

Telefon +420 251 151 111 

Fax +420 251 156 111

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466,120 00 Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, a v seznamu auditorských společností Komory auditorů České republiky pod osvědčením 

číslo 021.

©2008 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PricewaterhouseCoopers” označuje českou společnost

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každé

je samostatným právním subjektem.

Výrok

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice 

Společnosti k 31. prosinci 2007 a jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými 

účetními předpisy.

18. dubna 2008

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

zastoupená

Ing. Martin Mančík

 auditor, osvědčení č. 1964

Ing. Petr Kříž

partner

Akcionáři Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.

Zpráva nezávislého auditora



v tis. Kč                                      31. 12. 200731. 12. 2006

BODHRUBÁ VÝŠE ÚPRAVAČISTÁ VÝŠEČISTÁ VÝŠE

AKTIVA

B. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 5 34 044 33 077 967 1 243

C. FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ (INVESTICE) 414 689 019 014 689 01913 209 229

C.I. POZEMKY A BUDOVY (PROVOZNÍ) 730 067 0730 067729 882

C.II.FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ V PODNIKATELSKÝCH SESKUPENÍCH 1 128 785 01 128 7851 351 164

1. PODÍLY V OVLÁDANÝCH OSOBÁCH 0 0 0655 412

2. PODÍLY S PODSTATNÝM VLIVEM 1 128 785 01 128 785695 752

C.III.JINÁ FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ 12 830 167 012 830 16711 128 183

1. CENNÉ PAPÍRY S PROMĚNLIVÝM VÝNOSEM 174 590 0 174 590 52 742

2. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 8 362 219 08 362 2197 298 597

3. DEPOZITA U FINANČNÍCH INSTITUCÍ 4 293 358 04 293 3583 776 844

E. DLUŽNÍCI  6184 221 85 731 98 490202 312

E.I. POHLEDÁVKY Z OPERACÍ PŘÍMÉHO POJIŠTĚNÍ – POJISTNÍCI 1 684 519 1 165 23 933

Z TOHOPODÍLY S PODSTATNÝM VLIVEM 0 0 0 20 372

E.III.OSTATNÍ POHLEDÁVKY 182 537 85 212 97 325 178 379

Z TOHOOVLÁDANÉ OSOBY 0 0 0 16

PODÍLY S PODSTATNÝM VLIVEM 42 0 42 39

F. OSTATNÍ AKTIVA 105 716 65 196 40 520 9 576

F.I. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, JINÝ NEŽ POZEMKY A BUDOVY 5 75 654 65 196 10 458 8 671

F.II. HOTOVOST NA ÚČTECH U FINANČNÍCH INSTITUCÍ A HOTOVOST V POKLADNĚ 30 062 0 30 062 905

G. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV 7113 832 0113 832 177 822

AKTIVA CELKEM 15 126 832184 00414 942 82813 600 182

ROZVAHA

K 31. PROSINCI 2007

58

v tis. Kč                                      BOD31. 12. 200731. 12. 2006

PASIVA

A. VLASTNÍ KAPITÁL 810 509 8309 603 215

A.I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL 1 300 0001 300 000

A.IV.OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ FONDY 5 690 3095 672 317

A.V. ZÁKONNÝ REZERVNÍ FOND A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 2 613 6241 832 336

A.VII.ZISK BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ 905 897798 562

C. TECHNICKÉ REZERVY 94 107 6133 691 296

C.1REZERVA NA NEZASLOUŽENÉ POJISTNÉ 2 929 0832 191 098

A) HRUBÁ VÝŠE 2 959 0952 201 475

B) PODÍL ZAJIŠŤOVATELŮ - 30 012 - 10 377

C.2.REZERVA NA POJISTNÁ PLNĚNÍ (HRUBÁ VÝŠE) 1 126 2921 444 980

C.3.REZERVA NA PRÉMIE A SLEVY (HRUBÁ VÝŠE) 44 954 50 812

C.4.VYROVNÁVACÍ REZERVA (HRUBÁ VÝŠE) 7 284 4 406

E. OSTATNÍ REZERVY 10 204 749 116 081

E.1REZERVA NA DANĚ 201 545113 849

E.2OSTATNÍ REZERVY 3 204 2 232

G. VĚŘITELÉ 11 117 594189 495

G.V.OSTATNÍ ZÁVAZKY 117 594189 495

Z TOHODAŇOVÉ ZÁVAZKY A ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 106 578178 952

H. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 3 042 95

H.I. VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ A VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 3 042 95

PASIVA CELKEM 14 942 82813 600 182

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007

59



v tis. Kč                                      31. 12. 200731. 12. 2006

BODHRUBÁ VÝŠE ÚPRAVAČISTÁ VÝŠEČISTÁ VÝŠE

AKTIVA

B. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 5 34 044 33 077 967 1 243

C. FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ (INVESTICE) 414 689 019 014 689 01913 209 229

C.I. POZEMKY A BUDOVY (PROVOZNÍ) 730 067 0730 067729 882

C.II.FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ V PODNIKATELSKÝCH SESKUPENÍCH 1 128 785 01 128 7851 351 164

1. PODÍLY V OVLÁDANÝCH OSOBÁCH 0 0 0655 412

2. PODÍLY S PODSTATNÝM VLIVEM 1 128 785 01 128 785695 752

C.III.JINÁ FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ 12 830 167 012 830 16711 128 183

1. CENNÉ PAPÍRY S PROMĚNLIVÝM VÝNOSEM 174 590 0 174 590 52 742

2. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 8 362 219 08 362 2197 298 597

3. DEPOZITA U FINANČNÍCH INSTITUCÍ 4 293 358 04 293 3583 776 844

E. DLUŽNÍCI  6184 221 85 731 98 490202 312

E.I. POHLEDÁVKY Z OPERACÍ PŘÍMÉHO POJIŠTĚNÍ – POJISTNÍCI 1 684 519 1 165 23 933

Z TOHOPODÍLY S PODSTATNÝM VLIVEM 0 0 0 20 372

E.III.OSTATNÍ POHLEDÁVKY 182 537 85 212 97 325 178 379

Z TOHOOVLÁDANÉ OSOBY 0 0 0 16

PODÍLY S PODSTATNÝM VLIVEM 42 0 42 39

F. OSTATNÍ AKTIVA 105 716 65 196 40 520 9 576

F.I. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, JINÝ NEŽ POZEMKY A BUDOVY 5 75 654 65 196 10 458 8 671

F.II. HOTOVOST NA ÚČTECH U FINANČNÍCH INSTITUCÍ A HOTOVOST V POKLADNĚ 30 062 0 30 062 905

G. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV 7113 832 0113 832 177 822

AKTIVA CELKEM 15 126 832184 00414 942 82813 600 182

ROZVAHA

K 31. PROSINCI 2007

58

v tis. Kč                                      BOD31. 12. 200731. 12. 2006

PASIVA

A. VLASTNÍ KAPITÁL 810 509 8309 603 215

A.I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL 1 300 0001 300 000

A.IV.OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ FONDY 5 690 3095 672 317

A.V. ZÁKONNÝ REZERVNÍ FOND A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 2 613 6241 832 336

A.VII.ZISK BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ 905 897798 562

C. TECHNICKÉ REZERVY 94 107 6133 691 296

C.1REZERVA NA NEZASLOUŽENÉ POJISTNÉ 2 929 0832 191 098

A) HRUBÁ VÝŠE 2 959 0952 201 475

B) PODÍL ZAJIŠŤOVATELŮ - 30 012 - 10 377

C.2.REZERVA NA POJISTNÁ PLNĚNÍ (HRUBÁ VÝŠE) 1 126 2921 444 980

C.3.REZERVA NA PRÉMIE A SLEVY (HRUBÁ VÝŠE) 44 954 50 812

C.4.VYROVNÁVACÍ REZERVA (HRUBÁ VÝŠE) 7 284 4 406

E. OSTATNÍ REZERVY 10 204 749 116 081

E.1REZERVA NA DANĚ 201 545113 849

E.2OSTATNÍ REZERVY 3 204 2 232

G. VĚŘITELÉ 11 117 594189 495

G.V.OSTATNÍ ZÁVAZKY 117 594189 495

Z TOHODAŇOVÉ ZÁVAZKY A ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 106 578178 952

H. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 3 042 95

H.I. VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ A VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 3 042 95

PASIVA CELKEM 14 942 82813 600 182

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007

59



v tis. Kč                                               2007                                             2006

BODZÁKLADNAMEZISOUČETVÝSLEDEKZÁKLADNAMEZISOUČETVÝSLEDEK

I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ

1. ZASLOUŽENÉ POJISTNÉ, OČIŠTĚNÉ OD ZAJIŠTĚNÍ:

A) PŘEDEPSANÉ HRUBÉ POJISTNÉ 141 381 288 910 850

B) POJISTNÉ POSTOUPENÉ ZAJIŠŤOVATELŮM 13- 22 948 - 11 757

MEZISOUČET 1 358 340 899 093   

C) ZMĚNA STAVU HRUBÉ VÝŠE REZERVY NA 

NEZASLOUŽENÉ POJISTNÉ 757 620 379 871

D) ZMĚNA STAVU REZERVY NA NEZASLOUŽENÉ 

POJISTNÉ, PODÍL ZAJIŠŤOVATELŮ - 19 635 - 10 377

MEZISOUČET 737 985 369 494

VÝSLEDEK 620 355 529 599

2. OSTATNÍ TECHNICKÉ VÝNOSY, OČIŠTĚNÉ 

OD ZAJIŠTĚNÍ 10 024 5 507

3. NÁKLADY NA POJISTNÁ PLNĚNÍ, OČIŠTĚNÉ 

OD ZAJIŠTĚNÍ:

A) NÁKLADY NA POJISTNÁ PLNĚNÍ:

AA) HRUBÁ VÝŠE 590 244 471 885

MEZISOUČET 590 244     471 885

B) ZMĚNA STAVU REZERVY NA POJISTNÁ PLNĚNÍ:

BA) HRUBÁ VÝŠE - 318 688 - 798 232

MEZISOUČET - 318 688 - 798 232   

VÝSLEDEK 271 556 - 326 347

4. ZMĚNA STAVU OSTATNÍCH TECHNICKÝCH REZERV, 

OČIŠTĚNÉ OD ZAJIŠTĚNÍ - 5 858 - 9 630

5. ČISTÁ VÝŠE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ:

A) POŘIZOVACÍ NÁKLADY NA POJISTNÉ SMLOUVY 11 702 10 750

B) SPRÁVNÍ REŽIE 14 176 410 134 242

C) PROVIZE OD ZAJIŠŤOVATELŮ A PODÍLY 

NA ZISCÍCH 13 - 3 442  - 1 176

VÝSLEDEK 184 670 143 816

6. OSTATNÍ TECHNICKÉ NÁKLADY, OČIŠTĚNÉ 

OD ZAJIŠTĚNÍ 3 249 9 703

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007
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v tis. Kč                                               2007                                             2006

BODZÁKLADNAMEZISOUČETVÝSLEDEKZÁKLADNAMEZISOUČETVÝSLEDEK

7. ZMĚNA STAVU VYROVNÁVACÍ REZERVY 2 878 - 3 167

8. VÝSLEDEK TECHNICKÉHO ÚČTU K NEŽIVOTNÍMU 

POJIŠTĚNÍ 173 884 720 731

III. NETECHNICKÝ ÚČET

1. VÝSLEDEK TECHNICKÉHO ÚČTU K NEŽIVOTNÍMU 

  POJIŠTĚNÍ 173 884 720 731

2. VÝNOSY Z FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ (INVESTIC):

A) VÝNOSY Z OSTATNÍHO FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ

(OSTATNÍCH INVESTIC) 345 457 275 776

MEZISOUČET 345 457 275 776

B) ZMĚNY HODNOTY FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ 

(INVESTIC) 52 095 50 114

C) VÝNOSY Z REALIZACE FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ 

(INVESTIC) 1,16 738 276 0

VÝSLEDEK 1 135 828 325 890

3. NÁKLADY NA FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ (INVESTICE):

A) NÁKLADY NA SPRÁVU FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ 

(INVESTIC), VČETNĚ ÚROKŮ 1 605 1 420

B) ZMĚNY HODNOTY FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ 

(INVESTIC) 74 290 65 149

C) NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ FINANČNÍHO 

UMÍSTĚNÍ (INVESTIC) 16 175 137 0

VÝSLEDEK 251 032 66 569

4. OSTATNÍ VÝNOSY 220 103 73 448

5. OSTATNÍ NÁKLADY 90 513 13 505

6. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 12 280 852 240 235

7. ZISK Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ 907 418 799 760

8. OSTATNÍ DANĚ NEUVEDENÉ V PŘEDCHÁZEJÍCÍCH

  POLOŽKÁCH 1 521 1 198

9. ZISK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 905 897 798 562

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007
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v tis. Kč  ZÁKONNÝ  OSTATNÍ OSTATNÍ

      ZÁKLADNÍ REZERVNÍ  FONDY KAPITÁLOVÉOCEŇOVACÍ ZISK/

BODKAPITÁL FONDZE ZISKU FONDY           ROZDÍLY (ZTRÁTA) CELKEM

ZŮSTATEK K 1. LEDNU 2006 1 300 000219 0001 634 4495 109 108556 002 - 41 0388 777 521

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY NEZAHRNUTÉ 

DO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 8 0 0 0 0 25 326 0 25 326

ODLOŽENÁ DAŇ Z TITULU OCEŇOVACÍCH 

ROZDÍLŮ NEZAHRNUTÝCH 

DO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 12 0 0 0 0 4 712 0 4 712

ČISTÝ ZISK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 0 0 0 0 0798 562798 562

PŘEVODY MEZI FONDY 8 0 0 22 831- 22 831 0 0 0

POUŽITÍ FONDŮ NA ÚHRADU ZTRÁTY 

ZA ROK 2005 8 0 0 - 41 038 0 0 41 038 0

POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU A FONDU

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 8              0            0    - 2 906              0            0              0     - 2 906

ZŮSTATEK K 31. PROSINCI 2006 1 300 000219 0001 613 3365 086 277586 040  798 5629 603 215

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY NEZAHRNUTÉ 

DO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 0 0 0 0 - 47 242 0 - 47 242

ODLOŽENÁ DAŇ Z TITULU OCEŇOVACÍCH 

ROZDÍLŮ NEZAHRNUTÝCH 

DO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 12 0 0 0 0 65 234 0 65 234 

ČISTÝ ZISK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 8 0 0 0 0 0905 897905 897

ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

MINULÉHO OBDOBÍ 8 0 41 000 748 162 0 0- 789 062 100

0 0 0 0 0 - 9 500 - 9 500VÝPLATA PODÍLŮ NA ZISKU 

POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU A FONDU

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 8 0 0 - 7 874 0 0 0     - 7 874

ZŮSTATEK K 31. PROSINCI 2007 1 300 000260 0002 353 6245 086 277604 032905 89710 509 830

PŘ EHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007
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PŘ ÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007
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1Všeobecné informace 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen 
„Společnost“ nebo „EGAP“) byla založena podpisem 
zakladatelské smlouvy dne 10. února 1992 v souladu 
s usnesením vlády ČSFR č. 721/1991 o programu 
na podporu exportu a byla zapsána do obchodního rejstříku 
dne 1. června 1992. Ministerstvo financí vydalo EGAP dne 
6. května 1992 povolení k podnikání v pojišťovnictví podle 
zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Toto povolení bylo 
nahrazeno v důsledku přijetí nového zákona č. 363/1999 Sb., 
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pojišťovnictví) novým povolením Ministerstva 
financí ze dne 21. března 2002 k provozování pojišťovací, 
zajišťovací činnosti a činností souvisejících. Hlavní činností 
Společnosti je pojišťování úvěrových rizik se státní 
podporou na základě zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování 
a financování vývozu se státní podporou v platném znění 
(dále „Zákon“).
Stát jako jediný akcionář vykonává svá práva ve Společnosti  
prostřednictvím určených ústředních orgánů, které přijímají 
rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 
nadpoloviční většinou všech hlasů. Pro určení většiny jsou 
hlasy rozděleny takto:

520 hlasů (tj. 40 %)Ministerstvo financí ČR
468 hlasů (tj. 36 %)Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
156 hlasů (tj. 12 %)Ministerstvo zemědělství ČR
156 hlasů (tj. 12 %)Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo.  
Statutární orgán Společnosti jedná a Společnost zavazuje 
tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu Společnosti 
připojí svůj podpis předseda představenstva nebo alespoň 
dva členové představenstva.
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Společnost se organizačně a funkčně člení na úseky — úsek 
právní a mezinárodních vztahů, úsek pojištění se státní 
podporou, úsek finanční a správní a úsek likvidace škod 
a vymáhání pohledávek — odbory, oddělení a referáty.  
Zásady vnitřní organizace, postavení, působnost 
a odpovědnost jednotlivých organizačních útvarů 
a vedoucích pracovníků je dána Organizačním řádem EGAP.
Dne 31. ledna 2005 založil EGAP dceřinou společnost 
Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (dále jen „KÚP“) se 
základním kapitálem 160 mil. Kč, do které k 1. říjnu 2005 
vložil část podniku (včetně pojistného kmene) zabývající se 
komerčním pojištěním. Dne 11. října 2007 se uskutečnil 
prodej 66% podílu EGAP v KÚP do spoluvlastnictví 
společnosti Ducroire—Delcredere SA. N.V., Belgie 
a společnosti Sace BT SPA, Itálie za celkovou kupní cenu 
738 276 tis. Kč (bod 16).  

2Účetní postupy

a)Základní zásady vedení účetnictví

Účetní závěrka je sestavována na principu historických 
pořizovacích cen, který je modifikován přeceněním 
finančního umístění a technických rezerv na reálnou 
hodnotu (ve smyslu definice zákona o pojišťovnictví).  
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, 
vyhláškou vydanou Ministerstvem financí České republiky 
a českými účetními standardy pro pojišťovny. 
Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny 
na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak 
a účetní závěrka není konsolidována.  
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b)Finanční umístění

Společnost klasifikuje jako finanční umístění: 

+Pozemky a budovy;
+Finanční umístění v podnikatelských seskupeních;
+Investice do cenných papírů;
+Depozita u finančních institucí.

POZEMKY A BUDOVY

Pozemky a budovy klasifikované jako finanční umístění se 
k okamžiku pořízení oceňují pořizovacími cenami. Ke dni 
účetní závěrky se pak ocení reálnou hodnotou stanovenou 
podle odborného odhadu, který je aktualizován nejméně 
jednou za pět let. Reálnou hodnotou se rozumí cena, 
za jakou by mohly být tyto pozemky a budovy prodány v den 
provádění jejich ocenění za obvyklých podmínek 
a na dokonale fungujícím trhu. Změny reálné hodnoty se 
vykazují ve vlastním kapitálu a do výkazu zisku a ztráty se 
převedou v okamžiku realizace. Společnost k rozvahovému 
dni posuzuje, zda nedošlo k trvalému snížení hodnoty 
pozemků a staveb. Pokud takové indikace existují, odhadne 
Společnost na základě aktualizovaného odborného odhadu 
zpětně získatelnou částku a upraví reálnou hodnotu 
pozemku či budovy. Trvalé snížení hodnoty je rovněž 
vykázáno ve vlastním kapitálu. 

FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ V PODNIKATELSKÝCH SESKUPENÍCH

Tato kategorie zahrnuje podíly v podnikatelských 
seskupeních, dluhové cenné papíry vydané osobami 
v podnikatelských seskupeních a půjčky osobám 
v podnikatelských seskupeních.
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b)Finanční umístění
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v podnikatelských seskupeních a půjčky osobám 
v podnikatelských seskupeních.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007

65



Podíly v ovládaných osobách představují účasti 
s rozhodujícím vlivem. Účastí s rozhodujícím vlivem 
(dceřinou společností) je podnik ovládaný Společností, 
jehož finanční a provozní procesy Společnost může ovládat 
s cílem získávat přínosy z jeho činnosti.
Ve společnosti s podstatným vlivem (přidružená společnost) 
Společnost vykonává podstatný vliv svým podílem 
na finančním a provozním rozhodování, ale nemá možnost 
tuto společnost ovládat.
Majetkové účasti se k rozvahovému dni oceňují reálnou 
hodnotou. Je-li majetková účast představována cennými 
papíry obchodovanými na veřejném trhu, rozumí se reálnou 
hodnotou jejich tržní cena. Pokud akcie na veřejném trhu 
obchodovány nejsou, je reálná hodnota dceřiné nebo 
přidružené společnosti stanovena v souladu s § 27, odst. 7 
zákona o účetnictví jako hodnota v ekvivalenci. Změny 
reálné hodnoty (nebo ocenění ekvivalencí) majetkových 
účastí se vykazují ve vlastním kapitálu.

INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ 

Cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou.  
Součástí pořizovací ceny jsou i přímé náklady související 
s pořízením (např. poplatky a provize makléřům, poradcům 
nebo burzám). Cenné papíry jsou účtovány k datu 
vypořádání.  
Veškeré cenné papíry jsou k rozvahovému dni přeceňovány 
na reálnou hodnotu. Reálná hodnota cenného papíru je 
stanovena jako tržní bid cena kótovaná příslušnou burzou 
cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem. 
V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:

+podíl na vlastním kapitálu emitenta akcií;
+čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující 

rizika v případě dluhopisů a směnek.
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Ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem obsahují 
zejména podílové listy, případně jiné cenné papíry 
s proměnlivým výnosem kromě investic do podnikatelských 
seskupeních. Změny reálné hodnoty ostatních cenných papírů 
s proměnlivým výnosem se vykazují ve výkazu zisku a ztráty.
Společnost zařadila veškeré své dluhové cenné papíry 
do portfolia realizovatelných dluhových cenných papírů.
Realizovatelné dluhové investiční cenné papíry nejsou ani 
cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou proti účtům 
nákladů nebo výnosů ani cennými papíry drženými 
do splatnosti. Zahrnují zejména dluhové cenné papíry 
držené pro účely řízení likvidity. Změny v reálné hodnotě 
se vykazují ve výkazu zisku a ztráty.
Přesuny mezi portfolii jsou obecně možné, pokud dojde 
ke změně původního záměru vedení Společnosti, kromě 
následujících případů:

+přesun do a z portfolia dluhových cenných papírů 
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů 
nebo výnosů není povolen;

+při prodeji nebo přesunu kterýchkoliv dluhových 
cenných papírů držených do splatnosti musí Společnost 
převést zbytek portfolia dluhových cenných papírů 
držených do splatnosti do realizovatelných dluhových 
cenných papírů a po dobu následujících dvou účetních 
období nelze zařadit žádné dluhové cenné papíry 
do cenných papírů držených do splatnosti. Výjimky 
z tohoto pravidla jsou povoleny při prodeji v době tří 
měsíců před splatností cenného papíru nebo 
v případě výrazného zhoršení rizikovosti emitenta.  

DEPOZITA U FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Depozita u finančních institucí se k rozvahovému dni 
oceňují reálnou hodnotou, která se za běžných podmínek 
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přibližně rovná naběhlé hodnotě. Změny reálné hodnoty 
depozit u finančních institucí se vykazují ve výkazu zisku 
a ztráty.

c)Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jiný než pozemky 
a budovy je oceněn pořizovací cenou, která zahrnuje 
náklady vynaložené na uvedení majetku do současného 
stavu a místa, sníženými v případě odpisovaného hmotného 
a nehmotného dlouhodobého majetku o oprávky. Pozemky 
a budovy jsou klasifikovány v rámci finančního umístění 
(bod 2 b)).
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jiný než pozemky 
a stavby (nemovitosti) je odpisován rovnoměrně resp. 
zrychleně po dobu jeho předpokládané životnosti. Hmotný 
majetek s jednotkovou cenou nižší než 40 000 Kč 
a nehmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 
60 000 Kč je považován za drobný majetek a je odepsán 
do nákladů při spotřebě.
Jsou uplatňovány tyto doby odepisování v letech:

SKUPINA DLOUHODOBÉHO MAJETKU ROKY

SOFTWARE 4 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 3 

MOVITÝ MAJETEK K BUDOVĚ 4—5 

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY 8 

STROJE, PŘÍSTROJE 3—6 

NÁBYTEK 6 

OSOBNÍ AUTOMOBILY 3 

V případě, že zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného 
nebo nehmotného majetku přesahuje jeho odhadovanou 
užitnou hodnotu, je k majetku vytvořena opravná položka. 
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Náklady na opravy a udržování dlouhodobého hmotného 
nebo nehmotného majetku se účtují přímo do nákladů.  
Technické zhodnocení jednotlivé položky hmotného 
i nehmotného majetku překračující 40 000 Kč ročně je 
aktivováno.

d)Pohledávky

Pohledávky z neinkasovaného pojistného a ostatní 
pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené 
o opravnou položku k pohledávkám po splatnosti.
Pohledávky, které byly na Společnost postoupeny 
v souvislosti se škodní událostí, se oceňují reprodukční 
cenou pohledávky zohledňující výši předpokládaných 
nákladů na jejich vymožení. Vykazují se v Ostatních 
pohledávkách oproti Ostatním výnosům v netechnickém 
účtu. Jsou-li náklady na vymožení pohledávek vyšší než 
reprodukční cena, nevykazují se tyto pohledávky v rozvaze. 
Dodatečně vymožené částky nad rámec vykázané výše 
pohledávek se vykazují v účetním období, ve kterém došlo 
k pijetí platby, v Ostatních výnosech v netechnickém účtu. 
Odepsané pohledávky se vykazují v Ostatních nákladech 
v netechnickém účtu.
V podrozvaze se sledují i pohledávky z titulu práva 
na náhradu škody podle Zákona o pojistné smlouvě.  
Vymožené pohledávky z titulu práva na náhradu škody se 
vykazují v Ostatních technických výnosech v technickém 
účtu.
Tvorba resp. rozpuštění opravných položek k pohledávkám 
po splatnosti jednoznačně souvisejících s pojišťovací 
činností (s výjimkou pohledávek postoupených v souvislosti 
se škodní událostí) se vykazuje mezi ostatními technickými 
náklady resp. výnosy. Tvorba resp. rozpuštění těchto 
opravných položek ani odpis pohledávek neovlivňují hrubé 
předepsané pojistné. Tvorba resp. rozpuštění opravných 
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položek k pohledávkám po splatnosti, které byly 
na Společnost postoupeny v souvislosti se škodní událostí 
nebo jednoznačně nesouvisejí s pojišťovací činností, 
se vykazuje mezi ostatními netechnickými náklady resp. 
výnosy.  

e)Cizí měny

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny 
a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce.
Finanční aktiva a pasiva uváděná v cizích měnách jsou 
přepočtena na české koruny devizovým kurzem zveřejněným 
Českou národní bankou („ČNB“) k rozvahovému dni.  
S výjimkou majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému 
dni reálnou hodnotou nebo ekvivalencí jsou veškeré 
realizované a nerealizované kurzové zisky a ztráty vykázány 
ve výkazu zisku a ztráty.
U majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému dni 
reálnou hodnotou nebo ekvivalencí je kurzový rozdíl 
součástí reálné hodnoty a samostatně se o něm neúčtuje.

f) Technické rezervy

Účty technických rezerv zahrnují částky převzatých závazků 
z titulu platných pojistných smluv a jejich účelem je 
zabezpečit krytí závazků vznikajících z pojistných smluv.  
Technické rezervy jsou oceňovány reálnou hodnotou 
v návaznosti na požadavky české legislativy, jak je popsáno 
níže.  
Společnost vytvářela následující technické rezervy:

REZERVA NA NEZASLOUŽENÉ POJISTNÉ

Rezerva na nezasloužené pojistné se vytváří podle 
jednotlivých smluv neživotního pojištění, a to z části 
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předepsaného pojistného, která se vztahuje k následujícím 
účetním obdobím. Společnost používá k odhadu rezervy 
metodu „pro rata temporis“.

REZERVA NA POJISTNÁ PLNĚNÍ

Rezerva na pojistná plnění je diskontována na současnou 
hodnotu a je určena ke krytí závazků z pojistných událostí: 

+v běžném účetním období vzniklých, hlášených, 
ale v tomto období nezlikvidovaných (RBNS);

+v běžném účetním období vzniklých, ale v tomto 
období nehlášených (IBNR).

RBNS se stanoví jako souhrn nahlášených nesplacených 
úvěrových splátek a současné hodnoty splátek budoucích.
IBNR se stanoví na základě historických zkušeností 
s využitím matematických a statistických metod. 

REZERVA NA PRÉMIE A SLEVY

Rezerva na prémie a slevy se v souladu s všeobecnými 
pojistnými podmínkami a pojistnými smlouvami vytváří jako 
částka předpokládaných slev z pojistného.

VYROVNÁVACÍ REZERVA

Vyrovnávací rezerva pokrývá riziko nepředvídatelných 
událostí, které nebyly zohledněny v rezervě na pojistná 
plnění, a dále riziko pojistných událostí mimořádné povahy.  
Výše rezervy se stanoví v souladu s požadavky českých 
právních předpisů.
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g)Předepsané hrubé pojistné

Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné 
podle pojistných smluv během účetního období nezávisle 
na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo 
zčásti k pozdějším účetním obdobím a převádějí-li tyto 
pojistné smlouvy významné pojistné riziko protistrany 
(pojištěného) na pojistitele tím, že souhlasí s kompenzací 
pojištěného/pojistníka, pokud by jej v budoucnosti 
negativně ovlivnila určitá konkrétní nejistá událost. 

h)Náklady na pojistná plnění

Náklady na pojistná plnění se účtují v okamžiku likvidace 
pojistné události a uznání (stanovení) výše plnění. Tyto 
náklady zahrnují i náklady Společnosti spojené s likvidací 
pojistných událostí.  

i) Rozdělení výnosů a nákladů mezi technický 
a netechnický účet

Náklady a výnosy vzniklé během období se účtují 
v návaznosti na to, zda souvisí či nesouvisejí s pojišťovací 
činností.
Veškeré náklady a výnosy jednoznačně související s přímou 
pojišťovací činností se účtují na technický účet. Všechny 
ostatní náklady a výnosy se vykazují na netechnickém účtu 
a následně se alokují podle interně stanoveného klíče 
na účet správní režie nebo ostatních technických nákladů.  

j) Náklady na zaměstnance, penzijní připojištění 
a sociální fond

Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů.
K financování státního důchodového pojištění hradí 

72

Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.
Společnost přispívá svým zaměstnancům na penzijní 
připojištění do příspěvkově definovaných penzijních fondů 
a na kapitálové životní pojištění. Tyto příspěvky jsou 
účtovány přímo do osobních nákladů.
Společnost vytváří sociální fond na krytí sociálních potřeb 
zaměstnanců a zaměstnavatelského programu. V souladu 
s účetními předpisy platnými v České republice není příděl 
do sociálního fondu vykázán ve výkazu zisku a ztráty, ale 
jako rozdělení zisku. Čerpání sociálního fondu rovněž není 
vykázáno ve výkazu zisku a ztráty, ale jako snížení fondu 
v přehledu o změnách vlastního kapitálu. Sociální fond 
tvoří součást vlastního kapitálu a není vykázán jako 
závazek.

k)Aktivní a pasivní zajištění

AKTIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Transakce a zůstatky vyplývající z aktivních zajistných smluv 
se vykazují obdobným způsobem jako u pojistných smluv.

PASIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Zajistná aktiva odpovídající podílu zajistitele na zůstatkové 
hodnotě technických rezerv krytých předmětnými 
existujícími zajistnými smlouvami snižují hrubou výši 
technických rezerv.
Pohledávky a závazky ze zajištění se vykazují v pořizovací 
hodnotě.
Změny zajistných aktiv, podílu zajistitele na pojistných 
plněních, zajistné provize a zajistné se ve výkazu zisku 
a ztráty uvádějí samostatně od odpovídajících hrubých 
hodnot.  Zajistná provize se časově nerozlišuje a je v celé 
výši vykázána ve výkazu zisku a ztráty.
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Společnost pravidelně zjišťuje snížení hodnoty svých 
zajistných aktiv z technických rezerv a pohledávek ze 
zajištění. V případě, že jejich účetní hodnota přesahuje 
odhadovanou užitnou hodnotu, je k nim ve výši tohoto 
rozdílu vytvořena opravná položka.

l) Odložená daň

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů 
mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze 
a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové 
metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, 
kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti 
očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová 
sazba pro období, v němž Společnost očekává její realizaci.
Odložená daň vyplývající z oceňovacích rozdílů vykázaných 
ve vlastním kapitálu, je rovněž zachycena ve vlastním 
kapitálu.
V souladu s interpretací Národní účetní rady č. 4 
Společnost nevykazuje odloženou daň z oceňovacích rozdílů 
z majetkových účastí, protože takové rozdíly jsou 
považovány za trvalé.

m)Transakce se spřízněnými stranami

Spřízněné strany jsou definovány takto:

+podniky, které se Společností tvoří skupinu podniků.  
Společnost tvoří skupinu s Českou exportní bankou, 
a.s. (dále „ČEB“) a KÚP; 

+státní finanční instituce, s nimiž EGAP vstupuje 
do obchodních vztahů: Českomoravská záruční 
a rozvojová banka, a.s., Česká konsolidační agentura 
a Středisko cenných papírů;
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+členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů 
a osoby blízké těmto osobám.

Při určování spřízněných osob je kladen důraz především 
na podstatu vztahu s danou osobou, nikoliv pouze 
na právní formu.

n)Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem 
a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních 
výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující 
informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému 
dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení 
účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím 
skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky 
těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou 
zaúčtovány v účetních výkazech.

3Řízení rizik

Finanční pozice a provozní výsledek Společnosti jsou 
ovlivněny řadou klíčových rizik, jmenovitě pojistným rizikem, 
finančním rizikem, rizikem nesplnění regulačních opatření 
a provozním rizikem, kterým Společnost čelí pomocí 
nastavených vnitřních procedur a postupů popsaných níže.  
Provozní rizika jsou dána charakterem podnikání, včetně 
rizika přímých a nepřímých ztrát plynoucích 
z neadekvátních vnitřních a vnějších procesů, zaměstnanců 
a systémů nebo z vnějších událostí. Každé z těchto rizik 
může nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek Společnosti.  
Z charakteru podnikání vyplývá velký počet komplexních 
transakcí, které je třeba provést nebo zpracovat pro četné 
a diverzifikované produkty. Nad těmito procesy 

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007

75



Společnost pravidelně zjišťuje snížení hodnoty svých 
zajistných aktiv z technických rezerv a pohledávek ze 
zajištění. V případě, že jejich účetní hodnota přesahuje 
odhadovanou užitnou hodnotu, je k nim ve výši tohoto 
rozdílu vytvořena opravná položka.

l) Odložená daň

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů 
mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze 
a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové 
metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, 
kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti 
očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.
Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová 
sazba pro období, v němž Společnost očekává její realizaci.
Odložená daň vyplývající z oceňovacích rozdílů vykázaných 
ve vlastním kapitálu, je rovněž zachycena ve vlastním 
kapitálu.
V souladu s interpretací Národní účetní rady č. 4 
Společnost nevykazuje odloženou daň z oceňovacích rozdílů 
z majetkových účastí, protože takové rozdíly jsou 
považovány za trvalé.

m)Transakce se spřízněnými stranami

Spřízněné strany jsou definovány takto:

+podniky, které se Společností tvoří skupinu podniků.  
Společnost tvoří skupinu s Českou exportní bankou, 
a.s. (dále „ČEB“) a KÚP; 

+státní finanční instituce, s nimiž EGAP vstupuje 
do obchodních vztahů: Českomoravská záruční 
a rozvojová banka, a.s., Česká konsolidační agentura 
a Středisko cenných papírů;

74

+členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů 
a osoby blízké těmto osobám.

Při určování spřízněných osob je kladen důraz především 
na podstatu vztahu s danou osobou, nikoliv pouze 
na právní formu.

n)Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem 
a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních 
výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující 
informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému 
dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení 
účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím 
skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky 
těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou 
zaúčtovány v účetních výkazech.

3Řízení rizik

Finanční pozice a provozní výsledek Společnosti jsou 
ovlivněny řadou klíčových rizik, jmenovitě pojistným rizikem, 
finančním rizikem, rizikem nesplnění regulačních opatření 
a provozním rizikem, kterým Společnost čelí pomocí 
nastavených vnitřních procedur a postupů popsaných níže.  
Provozní rizika jsou dána charakterem podnikání, včetně 
rizika přímých a nepřímých ztrát plynoucích 
z neadekvátních vnitřních a vnějších procesů, zaměstnanců 
a systémů nebo z vnějších událostí. Každé z těchto rizik 
může nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek Společnosti.  
Z charakteru podnikání vyplývá velký počet komplexních 
transakcí, které je třeba provést nebo zpracovat pro četné 
a diverzifikované produkty. Nad těmito procesy 

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007

75



a příslušnými systémy existují adekvátní kontroly pro řízení 
existujících provozních rizik. Kontrolní procedury a systémy 
zavedené Společností však mohou poskytnout pouze 
rozumně vysokou a nikoliv absolutní jistotu, že nedošlo 
nebo nedojde k významné chybě nebo ztrátám. 

a)Strategie užívání finančních nástrojů 

Charakter podnikání Společnosti zahrnuje řízenou akceptaci 
rizik z upsaných pojistných smluv, které zahrnují finanční 
garance a potenciální závazky. Za účelem omezení rizik 
nesplnění zmíněných záruk a potenciálních závazků 
nakupuje Společnost finanční instrumenty, které přibližně 
odpovídají očekávaným plněním z pojistných smluv, jejich 
charakteru a načasování.
Struktura investičního portfolia se řídí charakterem pojistných 
závazků a očekávanou výnosností každé skupiny aktiv.
Vedle pojistného rizika z upsaných pojistných smluv je 
Společnost vystavena četným rizikovým faktorům 
zahrnujícím tržní riziko, úvěrové riziko, měnové riziko, 
úrokové riziko a riziko likvidity, která jsou podrobněji 
popsána dále.  

b)Tržní riziko

Společnost je vystavena tržnímu riziku. Tržní riziko vzniká 
z otevřených pozic v úrokových sazbách, měnách 
a akciových produktech, které podléhají všeobecným 
i specifickým pohybům na trhu a ze změn v proměnlivosti 
tržních sazeb nebo cen, jakými jsou např. úrokové sazby, 
měnové kurzy a ceny akcií. Tržním rizikem, kterému je 
Společnost zejména vystavována, je vzhledem k jejím 
investicím riziko úrokových sazeb. Vedení Společnosti 
stanovuje strategii pro charakteristiku portfolia a limity 
akceptovatelného rizika, které jsou pravidelně 
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monitorovány. Finanční umístění je diverzifikováno 
v souladu s platnými právními předpisy pro pojišťovny.  
Investiční limity se stanovují pro jednotlivé druhy finančních 
investic s respektováním rizika protistrany.

c)Úvěrové riziko

Společnost je vystavena úvěrovému riziku, to je riziko, že 
protistrana nebude schopna uhradit splatné částky v plné 
výši.
K řízení pojistného rizika Společnost využívá zajištění. Tím 
se však nezbavuje odpovědnosti prvotního pojistitele, 
a pokud by zajistitel nevyplatil pojistné plnění z jakéhokoliv 
důvodu, musela tak učinit sama Společnost. Společnost 
periodicky sleduje úvěrové hodnocení jednotlivých 
zajistitelů a jejich finanční sílu. V roce 2007 je zajištění 
využíváno jen pro vybrané pojistné smlouvy.
Pří výběru struktury finančního umístění Společnost 
vyhodnocuje bonitu protistran resp. emitentů, kterou 
následně pravidelně přehodnocuje.

d)Měnové riziko

Aktiva a pasiva Společnosti jsou převážně v domácí měně 
a částky v zahraniční měně nejsou významné.
Společnost je také vystavena měnovému riziku z titulu 
pojistných smluv pojišťujících rizika denominovaná 
v zahraničních měnách a z titulu tvorby rezerv na pojistná 
plnění, která jsou hlášena v cizí měně a vyplacena v domácí 
měně na základě kurzu platného ke dni výplaty.

e)Úrokové riziko

Finanční situace a peněžní toky Společnosti jsou vystaveny 
riziku dopadu výkyvů aktuálních tržních úrokových sazeb.  
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Výnosy z finančního umístění mohou v důsledku takových 
změn růst, ale mohou se také snižovat nebo vytvářet ztráty 
v případě vzniku neočekávaných pohybů např. pokud 
výnosnost finančního umístění klesne pod úroveň technické 
úrokové míry. Na základě metod vyplývajících z analýzy 
peněžních toků Společnost sestavuje portfolia cenných 
papírů, jejichž hodnota se mění s hodnotou pasiv, pokud 
se změní úroková sazba.

f) Riziko likvidity

Společnost je vystavena každodennímu čerpání svých 
dostupných peněžních zdrojů. Riziko likvidity je riziko, 
že úhradu závazků nelze provést včasným způsobem 
za vynaložení přiměřených nákladů. V souladu s platnou 
legislativou Společnost drží dostatečnou část finančního 
umístění v likvidních a bonitních finančních nástrojích, 
které slouží k pokrytí výplat pojistného plnění.

g)Pojistné riziko

Pojistné riziko existuje, liší-li se částka nebo načasování 
výplaty pojistného plnění od částky a nebo načasování 
ztráty, kterou utrpěla pojištěná osoba. Pojistné riziko 
zahrnuje následující rizika:

+riziko výskytu — pravděpodobnost, že počet pojistných 
událostí převýší původní očekávání;

+riziko přesnosti odhadu — pravděpodobnost, že výše 
pojistného plnění převýší původní očekávání;

+riziko vývoje/načasování — pravděpodobnost, že dojde 
ke změnám ve výši závazku pojistitele až ke konci 
sjednané doby pojištění.
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Společnost řídí pojistné riziko:

+detailním řízením aktiv a pasiv pro sladění 
očekávaného škodního průběhu se splatností aktiv;

+použitím sofistikovaných manažerských informačních 
systémů, které v každém okamžiku poskytují 
aktualizovaná, spolehlivá data pro posouzení aktuální 
výše rizik, jimž je Společnost v libovolném okamžiku 
vystavena;

+využitím zajištění.

Charakter pojišťovnictví vyžaduje pro sestavení účetní 
závěrky provést řadu odhadů, zejména ohledně 
očekávaného výnosu z investic, stornovosti a nákladů 
pro existující pojistky.
V souladu se Zákonem Společnost pojišťuje především tržně 
nepojistitelná rizika. Výše pojistných plnění souvisejících 
s nepojistitelnými riziky je omezena výší schválené pojistné 
kapacity a splatnost těchto závazků je zajištěna poskytnutou 
státní zárukou vyplývající ze Zákona.

h)Riziko nesplnění regulačních opatření, fiskální
 riziko a solventnost 

Splnění požadavků českých regulačních opatření monitoruje 
Společnost prostřednictvím pověřených osob. Jejich zprávy 
o plnění těchto opatření se předkládají představenstvu.
Riziko nesplnění požadavků regulačních opatření zahrnuje 
rovněž možnost, že by transakce nemusely být za stávající 
legislativy právně vymahatelné. Dále zahrnuje odškodnění 
a pokuty, rovněž možnost, že by změny legislativy mohly 
negativně ovlivnit postavení Společnosti. Společnost se 
snaží minimalizovat toto riziko řádným schvalováním 
transakcí a posouzením nových nebo neobvyklých transakcí 
právními experty.
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Fiskální rizika vznikají ze změn daňových zákonů a aplikací 
procedur a provedených prověrek daňové pozice 
Společnosti. Tato rizika společně s riziky ze změn dalších 
zákonů a regulačních opatření se řídí pomocí 
permanentního monitorování navrhovaných změn legislativy 
odpovědnými odděleními a členstvím v profesních 
komorách, které připomínkují navrhované změny. 
Regulátor stanovil v zájmu pojistníků minimální míru 
solventnosti, aby byla zaručena schopnost Společnosti 
uhradit budoucí pojistná plnění. V dlouhodobém pojištění 
existují rovněž opatření k vyhodnocení schopnosti 
Společnosti splnit očekávání klientů.
Disponibilní míra solventnosti charakterizuje přebytek 
hodnoty aktiv pojistitele nad jeho závazky, přičemž každá 
položka kalkulace se stanoví v souladu s platnými pravidly. 
Disponibilní míra solventnosti musí přesahovat 
požadovanou míru solventnosti během celého roku.  

4Finanční umístění

a)Pozemky a budovy

PROVOZNÍ (v tis. Kč) 31. PROSINCE 2007 31. PROSINCE 2006

POZEMKY

POŘIZOVACÍ CENA 103 960 103 960

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY    4 633     4 633

108 593 108 593

BUDOVY 

POŘIZOVACÍ CENA 506 491 506 306

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY 114 983 114 983

621 474 621 289

POŘIZOVACÍ CENA CELKEM 610 451 610 266

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY CELKEM (BOD 8) 119 616 119 616

PROVOZNÍ POZEMKY A BUDOVY V REÁLNÉ HODNOTĚ CELKEM 730 067 729 882
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Společnost je vlastníkem budovy č. p. 701, Vodičkova 34, 
2Praha 1 s pozemkem č. parcely 2061 o výměře 2 260 m, 

zapsané na LV č. 198 katastrální území Nové Město.  
Poslední ocenění reálné hodnoty pozemků a budov 
na základě znaleckého posudku bylo provedeno dne 
5. května 2003.

b)Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 

Prodej 66% podílu Společnosti v KÚP je popsán v bodě 1 a 16.

OVLÁDANÉ OSOBY (v tis. Kč) 31. PROSINCE 2007 31. PROSINCE 2006

POŘIZOVACÍ CENA 0 265 360

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY (BOD 8)              0 390 052

REÁLNÁ HODNOTA              0 655 412

PODSTATNÝ VLIV

POŘIZOVACÍ CENA 620 222 530 000

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY (BOD 8)   508 563 165 752

REÁLNÁ HODNOTA 1 128 785 695 752

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007

81



Fiskální rizika vznikají ze změn daňových zákonů a aplikací 
procedur a provedených prověrek daňové pozice 
Společnosti. Tato rizika společně s riziky ze změn dalších 
zákonů a regulačních opatření se řídí pomocí 
permanentního monitorování navrhovaných změn legislativy 
odpovědnými odděleními a členstvím v profesních 
komorách, které připomínkují navrhované změny. 
Regulátor stanovil v zájmu pojistníků minimální míru 
solventnosti, aby byla zaručena schopnost Společnosti 
uhradit budoucí pojistná plnění. V dlouhodobém pojištění 
existují rovněž opatření k vyhodnocení schopnosti 
Společnosti splnit očekávání klientů.
Disponibilní míra solventnosti charakterizuje přebytek 
hodnoty aktiv pojistitele nad jeho závazky, přičemž každá 
položka kalkulace se stanoví v souladu s platnými pravidly. 
Disponibilní míra solventnosti musí přesahovat 
požadovanou míru solventnosti během celého roku.  

4Finanční umístění

a)Pozemky a budovy

PROVOZNÍ (v tis. Kč) 31. PROSINCE 2007 31. PROSINCE 2006

POZEMKY

POŘIZOVACÍ CENA 103 960 103 960

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY    4 633     4 633

108 593 108 593

BUDOVY 

POŘIZOVACÍ CENA 506 491 506 306

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY 114 983 114 983

621 474 621 289

POŘIZOVACÍ CENA CELKEM 610 451 610 266

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY CELKEM (BOD 8) 119 616 119 616

PROVOZNÍ POZEMKY A BUDOVY V REÁLNÉ HODNOTĚ CELKEM 730 067 729 882
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Společnost je vlastníkem budovy č. p. 701, Vodičkova 34, 
2Praha 1 s pozemkem č. parcely 2061 o výměře 2 260 m, 

zapsané na LV č. 198 katastrální území Nové Město.  
Poslední ocenění reálné hodnoty pozemků a budov 
na základě znaleckého posudku bylo provedeno dne 
5. května 2003.

b)Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 

Prodej 66% podílu Společnosti v KÚP je popsán v bodě 1 a 16.

OVLÁDANÉ OSOBY (v tis. Kč) 31. PROSINCE 2007 31. PROSINCE 2006

POŘIZOVACÍ CENA 0 265 360

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY (BOD 8)              0 390 052

REÁLNÁ HODNOTA              0 655 412

PODSTATNÝ VLIV

POŘIZOVACÍ CENA 620 222 530 000

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY (BOD 8)   508 563 165 752

REÁLNÁ HODNOTA 1 128 785 695 752
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PODÍLY V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM K 31. PROSINCI 2007 (v tis. Kč)

*Vykázaná účetní hodnota k 31. prosinci 2007 je stanovena na základě ceny realizované 
při prodeji 66% podílu v KÚP strategickému partnerovi v roce 2007 (viz bod 1 a 16).
**Vykázaná účetní hodnota k 31. prosinci 2007 je stanovena na základě ocenění 
ekvivalencí.

PODÍL NA  HOSPODÁŘ.

  ZÁKLADNÍMPODÍL NAVÝSLEDEK ČISTÝ

    POČETNOMINÁLNÍPOŘIZOVACÍ KAPITÁLUZÁKLADNÍMV ROCE VLASTNÍ

PODSTATNÝ VLIV AKCIÍ HODNOTA CENA  %KAPITÁLU 2007KAPITÁL

KOMERČNÍ ÚVĚROVÁ 

POJIŠŤOVNA EGAP, A.S.

VODIČKOVA 34/701, PRAHA 1 68 1 00090 222 34 68 000- 33 475621 625

OCEŇOVACÍ ROZDÍL 290 120

REÁLNÁ HODNOTA* 380 324

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.

VODIČKOVA 34, PRAHA 1 50 10 000530 000 27,03500 000110 0002 769 000

OCEŇOVACÍ ROZDÍL 218 461

REÁLNÁ HODNOTA** 748 461
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PODÍLY V OVLÁDANÝCH OSOBÁCH A V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM 

K 31. PROSINCI 2006 (v tis. Kč)

*Vykázaná účetní hodnota k 31. prosinci 2006 je stanovena na základě ocenění 
ekvivalencí.

U žádné z uvedených společností nebyly a nejsou rozdíly 
mezi procentuální výší vlastnického podílu a hlasovacími 
právy.

c)Jiná finanční umístění

INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ (v tis. Kč)

PODÍL NA HOSPODÁŘ.

  ZÁKLADNÍMPODÍL NAVÝSLEDEK ČISTÝ

        POČETNOMINÁLNÍPOŘIZOVACÍ KAPITÁLUZÁKLADNÍMV ROCEVLASTNÍ

OVLÁDANÉ OSOBY AKCIÍ HODNOTA CENA %KAPITÁLU  2006KAPITÁL

KOMERČNÍ ÚVĚROVÁ 

POJIŠŤOVNA EGAP, A.S.

VODIČKOVA 34/701, PRAHA 1 200 1 000265 360 100200 000 - 9 587655 412

OCEŇOVACÍ ROZDÍL 390 052

REÁLNÁ HODNOTA* 655 412

PODSTATNÝ VLIV

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.

VODIČKOVA 34, PRAHA 1 50 10 000530 000 27,03500 00099 0002 574 000

OCEŇOVACÍ ROZDÍL 165 752

REÁLNÁ HODNOTA* 695 752 

31. PROSINCE 2007 31. PROSINCE 2006

CENNÉ PAPÍRY S PROMĚNLIVÝM VÝNOSEM — PODÍLOVÉ LISTY 174 590 52 742

REALIZOVATELNÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 8 362 219 7 298 597

REÁLNÁ HODNOTA CELKEM 8 536 809 7 351 339
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PODÍLY V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM K 31. PROSINCI 2007 (v tis. Kč)

*Vykázaná účetní hodnota k 31. prosinci 2007 je stanovena na základě ceny realizované 
při prodeji 66% podílu v KÚP strategickému partnerovi v roce 2007 (viz bod 1 a 16).
**Vykázaná účetní hodnota k 31. prosinci 2007 je stanovena na základě ocenění 
ekvivalencí.

PODÍL NA  HOSPODÁŘ.
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VODIČKOVA 34/701, PRAHA 1 68 1 00090 222 34 68 000- 33 475621 625

OCEŇOVACÍ ROZDÍL 290 120

REÁLNÁ HODNOTA* 380 324

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.

VODIČKOVA 34, PRAHA 1 50 10 000530 000 27,03500 000110 0002 769 000

OCEŇOVACÍ ROZDÍL 218 461

REÁLNÁ HODNOTA** 748 461
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PODÍLY V OVLÁDANÝCH OSOBÁCH A V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM 

K 31. PROSINCI 2006 (v tis. Kč)

*Vykázaná účetní hodnota k 31. prosinci 2006 je stanovena na základě ocenění 
ekvivalencí.

U žádné z uvedených společností nebyly a nejsou rozdíly 
mezi procentuální výší vlastnického podílu a hlasovacími 
právy.

c)Jiná finanční umístění

INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ (v tis. Kč)

PODÍL NA HOSPODÁŘ.

  ZÁKLADNÍMPODÍL NAVÝSLEDEK ČISTÝ

        POČETNOMINÁLNÍPOŘIZOVACÍ KAPITÁLUZÁKLADNÍMV ROCEVLASTNÍ

OVLÁDANÉ OSOBY AKCIÍ HODNOTA CENA %KAPITÁLU  2006KAPITÁL

KOMERČNÍ ÚVĚROVÁ 

POJIŠŤOVNA EGAP, A.S.

VODIČKOVA 34/701, PRAHA 1 200 1 000265 360 100200 000 - 9 587655 412

OCEŇOVACÍ ROZDÍL 390 052

REÁLNÁ HODNOTA* 655 412

PODSTATNÝ VLIV

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.

VODIČKOVA 34, PRAHA 1 50 10 000530 000 27,03500 00099 0002 574 000

OCEŇOVACÍ ROZDÍL 165 752

REÁLNÁ HODNOTA* 695 752 

31. PROSINCE 2007 31. PROSINCE 2006

CENNÉ PAPÍRY S PROMĚNLIVÝM VÝNOSEM — PODÍLOVÉ LISTY 174 590 52 742

REALIZOVATELNÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 8 362 219 7 298 597

REÁLNÁ HODNOTA CELKEM 8 536 809 7 351 339
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Vzhledem k nízké likviditě mnoha cenných papírů 
a nestabilitě trhu se mohou realizovatelné ceny lišit 
od vykázané reálné hodnoty.

CENNÉ PAPÍRY S PROMĚNLIVÝM VÝNOSEM (v tis. Kč)

REALIZOVATELNÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY (v tis. Kč)

*Cenné papíry obchodované v roce 2006 na vedlejším trhu byly v roce 2007 přesunuty 
k obchodování na hlavním trhu.

DEPOZITA U FINANČNÍCH INSTITUCÍ

NEOBCHODOVANÉ NA BURZÁCH CENNÝCH PAPÍRŮ 31. PROSINCE 2007 31. PROSINCE 2006

POŘIZOVACÍ CENA 170 000 50 000

OCEŇOVACÍ ROZDÍL    4 590   2 742

REÁLNÁ HODNOTA CELKEM 174 590 52 742

31. PROSINCE 2007 31. PROSINCE 2006

OBCHODOVANÉ NA HLAVNÍM TRHU BURZ CENNÝCH PAPÍRŮ 3 368 118 2 781 977

OBCHODOVANÉ NA VEDLEJŠÍM TRHU BURZ CENNÝCH PAPÍRŮ* 0 304 899

OBCHODOVANÉ NA VOLNÉM TRHU BURZ CENNÝCH PAPÍRŮ 2 693 873 2 679 882

OBCHODOVANÉ NA TRHU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ 2 231 827 1 441 823

OBCHODOVANÉ NA ZAHRANIČNÍCH BURZÁCH CENNÝCH PAPÍRŮ      55 786      62 368

NABĚHLÁ HODNOTA 8 349 604 7 270 949

OCEŇOVACÍ ROZDÍL     12 615      27 648

REÁLNÁ HODNOTA CELKEM 8 362 219 7 298 597

31. PROSINCE 2007 31. PROSINCE 2006

TUZEMSKÉ BANKY 4 293 358 3 776 844
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5Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK JINÝ NEŽ POZEMKY A BUDOVY (v tis. Kč)

1. 1. 31. 12. 31. 12.

POŘIZOVACÍ CENA     2006PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY 2006PŘÍRŮSTKYÚBYTKY 2007

SOFTWARE 29 687 878 030 565 388 1 706 29 247

OSTATNÍ NEHMOTNÝ MAJETEK 4 797 0 0 4 797 0 0 4 797

POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO 

NEHMOTNÉHO MAJETKU         0    878 878          0 388    388          0

34 484 1 756 87835 362 776 2 09434 044

OPRÁVKY

SOFTWARE 28 480 842 029 322 664 1 70628 280

OSTATNÍ NEHMOTNÝ MAJETEK  4 797        0     0   4 797     0        0   4 797

33 277    842     0 34 119 664 1 706 33 077

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA  1 207   1 243      967

1. 1. 31. 12. 31. 12.

POŘIZOVACÍ CENA      2006PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY 2006PŘÍRŮSTKYÚBYTKY 2007

PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ 71 168 2 516 9 43064 254 3 937 1 70566 486

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 6 558 1 536 776 7 318 2 007 867 8 458

UMĚLECKÁ DÍLA 519 0 0 519 69 0 588

POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO

HMOTNÉHO MAJETKU         0 4 157 4 157 0 6 320 6 198 122

78 245 8 209 14 363 72 091 12 333 8 77075 654

OPRÁVKY

PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ 61 691 5 096 9 430 57 357 3 177 1 70558 829

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY  6 558    281      776   6 063 1 171    867  6 367

68 249 5 377 10 20663 420 4 348 2 57265 196

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA  9 996   8 671 10 458
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Vzhledem k nízké likviditě mnoha cenných papírů 
a nestabilitě trhu se mohou realizovatelné ceny lišit 
od vykázané reálné hodnoty.

CENNÉ PAPÍRY S PROMĚNLIVÝM VÝNOSEM (v tis. Kč)

REALIZOVATELNÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY (v tis. Kč)

*Cenné papíry obchodované v roce 2006 na vedlejším trhu byly v roce 2007 přesunuty 
k obchodování na hlavním trhu.
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6Dlužníci

Ostatní pohledávky po splatnosti zahrnují pohledávku 
z titulu poskytnutí zábranných prostředků ve výši 169 mil. Kč 
společnosti ECIMEX GROUP a.s. (dále „ECIMEX“, bod 9).  
Tato pohledávka je zajištěna pozemky a budovami 
ve vlastnictví dlužníka, které byly dle znaleckého ocenění 
k 1. září 2005 oceněny na 315 885 tis. Kč. V roce 2007 
byla vzhledem k očekávanému nižšímu výnosu z realizace 
tohoto zajištění vytvořena opravná položka k této 
pohledávce ve výši 75 mil. Kč.
Jiné pohledávky nejsou zajištěny. Pohledávky 
za spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 15.
Na Společnost mohou být převáděny pojištěné pohledávky 
týkající se jejích pojistných produktů. V roce 2007 celková 
nominální hodnota postoupených pohledávek od pojistníků 
z titulu škodní události činila 43 343 tis. Kč (2006: 
16 826 tis. Kč). Vymožené částky z převedených 
a prodaných pohledávek v roce 2007 činily 186 820 tis. Kč 
(2006: 41 074 tis. Kč).   

POHLEDÁVKY OSTATNÍ

K 31. PROSINCI 2007 (v tis. Kč) ZA POJISTNÍKY POHLEDÁVKY CELKEM

DO SPLATNOSTI 1 422 2 149 3 571

PO SPLATNOSTI     262 180 388 180 650

1 684 182 537 184 221

OPRAVNÁ POLOŽKA    - 519 - 85 212 - 85 731

  1 165   97 325   98 490

K 31. PROSINCI 2006 (v tis. Kč)

DO SPLATNOSTI 25 951 2 556 28 507

PO SPLATNOSTI  2 747 188 789 191 536

28 698 191 345 220 043

OPRAVNÁ POLOŽKA - 4 765 - 12 966 - 17 731

23 933 178 379 202 312
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Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze 
analyzovat takto:

7Přechodné účty aktiv

Časově rozlišené výnosy z pojistných smluv představují 
pojistné fakturované po rozvahovém dni, ale vztahující se 
k běžnému účetnímu období.

8Vlastní kapitál

SCHVÁLENÉ A VYDANÉ AKCIE

v tis. Kč   2007 2006

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK K 1. LEDNU 17 731 14 060

TVORBA OPRAVNÉ POLOŽKY 77 240 8 343

ROZPUŠTĚNÍ OPRAVNÉ POLOŽKY - 9 239 - 4 672

KONEČNÝ ZŮSTATEK K 31. PROSINCI 85 732 17 731

v tis. Kč 31. PROSINCE 2007 31. PROSINCE 2006

ČASOVĚ ROZLIŠENÉ VÝNOSY Z POJISTNÝCH SMLUV 107 889 169 028

PŘEDPLACENÉ OBCHODNÍ INFORMACE, KOMUNIKAČNÍ 

A DALŠÍ SLUŽBY, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 4 542 7 620

ZÁSOBY 1 345 1 130

OSTATNÍ         56          44

113 832 177 822

v tis. Kč 31. PROSINCE 2007 31. PROSINCE 2006

 

1 300 KMENOVÝCH AKCIÍ V NOMINÁLNÍ HODNOTĚ 1 mil. Kč, 

PLNĚ SPLACENÝCH 1 300 000 1 300 000
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1 300 KMENOVÝCH AKCIÍ V NOMINÁLNÍ HODNOTĚ 1 mil. Kč, 

PLNĚ SPLACENÝCH 1 300 000 1 300 000
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ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál byl splacen peněžními vklady ve výši 
920 mil. Kč a hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 
380 mil. Kč.  Akcie Společnosti jsou ve vlastnictví státu 
v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 58/1995 Sb., znějí 
na jméno, jsou v zaknihované podobě a veřejně 
neobchodovatelné.

ZÁKONNÝ REZERVNÍ FOND 

Zákonný rezervní fond byl vytvořen při vzniku Společnosti 
v roce 1992 ve výši 52 mil. Kč na krytí výkyvů 
v hospodaření Společnosti.  V jednotlivých letech činnosti 
Společnosti byl dotován ve výši nejméně 5 % z ročního 
čistého zisku s výjimkou let 1999, 2002 a 2005, kdy bylo 
hospodaření ztrátové. Ze zisku roku 2006 byl proveden 
příděl do fondu ve výši 41 mil. Kč. Stav rezervního fondu 
k 31. prosinci 2007 činil 260 mil. Kč, čímž bylo dosaženo 
20 % základního kapitálu, tj. minimální požadované hranice 
pro tvorbu zákonného rezervního fondu dle obchodního 
zákoníku (2006: 219 mil. Kč). 

KAPITÁLOVÉ FONDY (v tis. Kč)

POJIŠTĚNÍ

SE STÁTNÍ OCEŇOVACÍ

2007 PODPOROU ROZDÍLY CELKEM

OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ FONDY 5 086 277 604 0325 690 309

Z TOHO DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 4 983 000 04 983 000

2006

OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ FONDY 5 086 277 586 0405 672 317

Z TOHO DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 4 983 000 04 983 000
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OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU

Valná hromada konaná dne 1. června 2006 schválila 
převod fondů, které byly v minulosti účelově vytvořeny 
na krytí přijatých komerčních rizik a po vyčlenění 
komerčního pojištění do dceřiné společnosti KÚP přestaly 
tyto prostředky plnit svůj účel. Fond komerčních rizik byl 
proto v roce 2006 převeden ve prospěch fondu pojištění 
se státní podporou.
Fond zábrany škod k 31. prosinci 2007 a 2006 zahrnuje 
vázanou částku ve výši 169 000 tis. Kč, která byla v roce 
2005 poskytnuta ECIMEXu za účelem zábrany škod (bod 6). 

OCEŇOVACÍ ROZDÍLY 

v tis. Kč 1. 1. TVORBA/POUŽITÍ/ 31. 12. TVORBA/POUŽITÍ/ 31. 12.

 2006PŘEVODPŘEVOD 2006PŘEVODPŘEVOD 2007    

FOND POJIŠTĚNÍ 

SE STÁTNÍ PODPOROU 1 211 557236 642 41 0381 407 161644 062 02 051 223

FOND VÝVOZNÍCH KOMERČNÍCH RIZIK236 642 0236 642 0 0 0 0

FOND ZÁBRANY ŠKOD 171 607 22 831 0194 438100 000 0294 438

SOCIÁLNÍ FOND A FOND 

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE     14 643           0    2 906     11 737    4 100 7 874       7 963

CELKEM 1 634 449259 473280 5861 613 336748 162 7 8742 353 624

v tis. Kč 31. PROSINCE 2007 31. PROSINCE 2006

POZEMKY A BUDOVY (BOD 4 a)) 119 616 119 616

FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ V OVLÁDANÝCH OSOBÁCH (BOD 4 b)) 0 390 052

FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ VE SPOLEČNOSTECH S PODSTATNÝM VLIVEM 

(BOD 4 b)) 508 563 165 752

ODLOŽENÁ DAŇ (BOD 12) - 24 147 - 89 380

604 032 586 040
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ZÁKLADNÍ KAPITÁL
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ZISK PO ZDANĚNÍ

Čistý zisk za rok 2007 ve výši 905 897 tis. Kč bude použit 
k posílení vlastních zdrojů Společnosti na základě 
rozhodnutí ministerstev vykonávajících práva státu jako 
jediného akcionáře, přičemž většina takto alokovaného 
zisku bude použita k doplnění fondu pojištění se státní 
podporou.
Alokace zisku za rok 2006 je uvedena v přehledu 
o změnách vlastního kapitálu. 

9Technické rezervy (v tis. Kč)

REZERVA NA POJISTNÁ PLNĚNÍ 

REZERVA NA REZERVA NAREZERVA NA

NEZASLOUŽENÉ POJISTNÁ PRÉMIEVYROVNÁVACÍ

31. PROSINCE 2007 POJISTNÉ   PLNĚNÍ  A SLEVY REZERVA CELKEM

REZERVA BRUTTO 2 803 3081 126 292 44 954 7 2843 981 838

REZERVA BRUTTO — AKTIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ (BOD 13) 155 787 0 0 0 155 787

PODÍL ZAJISTITELE (BOD 13)    - 30 012               0          0        0   - 30 012

REZERVA NETTO 2 929 0831 126 292 44 954 7 2844 107 613

31. PROSINCE 2006

REZERVA BRUTTO 2 048 7881 444 980 50 812 4 4063 548 986

REZERVA BRUTTO — AKTIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ (BOD 13) 152 687 0 0 0 152 687

PODÍL ZAJISTITELE    - 10 377               0          0        0   - 10 377

REZERVA NETTO 2 191 0981 444 980 50 812 4 4063 691 296

v tis. Kč 31. PROSINCE 31. PROSINCE

2007 2006           

RBNS 781 5731 366 743

IBNR   344 719     78 237

1 126 2921 444 980
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V důsledku hospodářských problémů a nepříznivého vývoje 
trhu od druhé poloviny roku 2005 byl dne 16. března 2006 
prohlášen konkurs na společnost ECIMEX. Z důvodu 
pojištění úvěrů poskytnutých ECIMEXu věřitelskými bankami 
vznikla EGAPu pojistná událost. V souladu s věrným 
vykázáním předmětu účetnictví a zásadou opatrnosti 
vytvořila Společnost rezervu na pozdě hlášené škody (IBNR) 
ve výši 430 mil. Kč již v roce 2005. Následně v průběhu 
roku 2006 byla rezerva ve výši 430 mil. Kč převedena 
z IBNR do RBNS, z níž pak byla v roce 2006 vyplacena 
první část pojistného plnění ve výši 88,05 mil. Kč a v roce 
2007 další část ve výši 246,64 mil. Kč. Zbývající část 
pojistného plnění bude vyplacena v roce 2008.

Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění

ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA POJISTNÁ PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2007

v tis. Kč                           POJISTNÁ PLNĚNÍ VZNIKLÁ V ROCE

2001 A STARŠÍ   2002   2003   2004   2005   2006   2007 CELKEM

KE KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 2 005 819 201 821 57 623 518 265 760 169 141 315 644 764

1 ROK POZDĚJI 3 514 160 136 786 32 223 486 696 453 853 125 824

2 ROKY POZDĚJI 3 558 604 136 773 32 295 486 583 449 912

3 ROKY POZDĚJI 3 427 686 137 181 34 306 175 433

4 ROKY POZDĚJI 3 607 483 136 842 32 085

5 LET POZDĚJI 3 443 618 29 067

6 LET POZDĚJI 3 401 513

SOUČASNÝ ODHAD NÁKLADŮ 

NA CELKOVÁ POJISTNÁ PLNĚNÍ 3 401 513 29 067 32 085 175 433 449 912 125 824 644 7644 858 598

KUMULOVANÁ VYPLACENÁ 

POJISTNÁ PLNĚNÍ 

K 31. PROSINCI 2007 -3 106 623 - 29 067 - 31 502 - 161 902 - 351 505 - 51 707            0- 3 732 306

CELKOVÁ VÝŠE REZERV 

NA POJISTNÁ PLNĚNÍ    294 890           0        583     13 531     98 407   74 117 664 764  1 126 292

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007
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ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA POJISTNÁ PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2006

VYROVNÁVACÍ REZERVA

v tis. Kč                          POJISTNÁ PLNĚNÍ VZNIKLÁ V ROCE

  2001 A STARŠÍ   2002   2003   2004   2005   2006 CELKEM

KE KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 2 005 819 201 821 57 623 518 265 760 169 141 315

1 ROK POZDĚJI 3 514 160 136 786 32 223 486 696 453 853

2 ROKY POZDĚJI 3 558 604 136 773 32 295 486 583

3 ROKY POZDĚJI 3 427 686 137 181 34 306

4 ROKY POZDĚJI 3 607 483 136 842

5 LET POZDĚJI 3 443 618

SOUČASNÝ ODHAD NÁKLADŮ 

NA CELKOVÁ POJISTNÁ PLNĚNÍ 3 443 618 136 842 34 306 486 583 453 853 141 3154 696 517

KUMULOVANÁ VYPLACENÁ POJISTNÁ 

PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2006 - 2 840 919- 136 842 - 31 502 - 137 405 - 104 869            0- 3 251 537

CELKOVÁ VÝŠE REZERV NA POJISTNÁ PLNĚNÍ      602 699              0     2 804   349 178   348 984 141 315  1 444 980

v tis. Kč 31. 12. 31. 12.

2007 2006

ODVĚTVÍ 15 — POJIŠTĚNÍ ZÁRUK 310 0

ODVĚTVÍ 16 — POJIŠTĚNÍ RŮZNÝCH FINANČNÍCH ZTRÁT 6 974 4 406

VYROVNÁVACÍ REZERVA CELKEM 7 284 4 406
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ZMĚNU STAVU HRUBÉ VÝŠE TECHNICKÝCH REZERV LZE ANALYZOVAT TAKTO:

10Ostatní rezervy

v tis. Kč 31. 12. 31. 12.

2007  2006

REZERVA NA DANĚ (VIZ BOD 12) 201 545 113 849

REZERVA NA NEVYBRANOU DOVOLENOU     3 204   2 232

204 749 116 081

v tis. Kč REZERVA NA REZERVA NAREZERVA NA

NEZASLOUŽENÉ POJISTNÁ PRÉMIEVYROVNÁVACÍ

POJISTNÉ  PLNĚNÍ  A SLEVY REZERVA CELKEM          

K 1. LEDNU 2006 1 821 6042 243 211 60 442 7 5734 132 830

TVORBA 801 882 995 948  561 63 5521 861 943

POUŽITÍ  - 422 011- 1 794 179 - 10 191 - 66 719- 2 293 100

K 31. PROSINCI 2006 2 201 4751 444 980   50 812 4 4063 701 673

TVORBA 1 257 256 810 863 1 677 74 4432 144 239

POUŽITÍ  - 499 636- 1 129 551   - 7 535 - 71 565- 1 708 287

K 31. PROSINCI 2007 2 959 095  1 126 292   44 954     7 284  4 137 625

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007
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ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA POJISTNÁ PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2006
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Změnu stavu ostatních rezerv lze analyzovat takto:

11Věřitelé

Společnost neeviduje žádné závazky po splatnosti 
z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní 
politiku nezaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění 
a daňových nedoplatků.

v tis. Kč 31. PROSINCE31. PROSINCE

2007  2006

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 101 623 174 463

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY   15 971   15 032

OSTATNÍ ZÁVAZKY 117 594 189 495

v tis. Kč REZERVA NA

REZERVA NA NEVYBRANOU

DANĚ DOVOLENOU CELKEM

K 1. LEDNU 2006 0 2 000 2 000

TVORBA 133 411 2 232 135 643

POUŽITÍ 0 - 2 000 - 2 000

ZAPLACENÉ ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ - 19 562          0   - 19 562

K 31. PROSINCI 2006 113 849   2 232 116 081

TVORBA 287 994 3 204 291 198

POUŽITÍ - 113 849 - 2 232 - 116 081

ZAPLACENÉ ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ   - 86 449          0   - 86 449

K 31. PROSINCI 2007  201 545   3 204   204 749
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Ostatní závazky lze analyzovat takto:

Závazky se spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 15.

12Daň z příjmů

Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty tvoří:

v tis. Kč    2007    2006

DAŇOVÉ ZÁVAZKY — VČETNĚ DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 47 49

ČISTÝ ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK (BOD 12) 101 606 174 346

ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 4 971 4 606

ZÁVAZKY K ZAMĚSTNANCŮM ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI  3 345 2 935

PŘIJATÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY 4 490 4 514

OSTATNÍ ZÁVAZKY    3 135     3 045

117 594 189 495

v tis. Kč     2007     2006

SPLATNÝ DAŇOVÝ NÁKLAD 287 994 133 411

ÚPRAVA DAŇOVÉHO NÁKLADU MINULÉHO OBDOBÍ 364 0

ODLOŽENÝ DAŇOVÝ VÝNOS (-) / NÁKLAD (+)   - 7 506 106 824

280 852 240 235

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007
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Splatný daňový náklad byl spočten následovně:

Změnu čistého odloženého daňového závazku lze 
analyzovat následovně:

v tis. Kč     2007     2006

ZISK PŘED ZDANĚNÍM 1 186 7491 038 797

VÝNOSY NEPODLÉHAJÍCÍ ZDANĚNÍ - 143 746 - 564 726

DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ NÁKLADY   157 433      82 397

DAŇOVÝ ZÁKLAD 1 200 436 556 468

DARY       - 460         - 590

UPRAVENÝ DAŇOVÝ ZÁKLAD 1 199 976   555 878

SPLATNÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ VE VÝŠI 24 % (2006: 24 %) 287 994 133 411

VYTVOŘENÁ REZERVA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ 287 994 133 411

SNÍŽENÍ O ZAPLACENÉ ZÁLOHY   - 86 449   - 19 562

REZERVA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ K 31. PROSINCI (BOD 10)    201 545   113 849

ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK

PŘECENĚNÍ PODÍLU V OVLÁDANÉ OSOBĚ (BOD 8) 0 61 784

PŘECENĚNÍ BUDOV VE VLASTNÍM KAPITÁLU (BOD 8) 24 147 27 595

ZRYCHLENÉ DAŇOVÉ ODPISY — DOPAD DO VLASTNÍHO KAPITÁLU 76 295 76 295

ZRYCHLENÉ DAŇOVÉ ODPISY        2 053        9 937

  102 495   175 611

ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLEDÁVKA

DAŇOVÉ ZTRÁTY, OPRAVNÉ POLOŽKY A REZERVY        - 889     - 1 265

ČISTÝ ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK (BOD 11)    101 606   174 346

v tis. Kč     2007     2006

ČISTÝ ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK K 1. LEDNU 174 346 72 234

ODLOŽENÝ DAŇOVÝ VÝNOS (-) / NÁKLAD (+) - 7 506 106 824

SNÍŽENÍ ODLOŽENÉHO DAŇOVÉHO ZÁVAZKU VE VLASTNÍM KAPITÁLU - 65 234   - 4 712

ČISTÝ ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK K 31. PROSINCI 101 606 174 346
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Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-) je vypočtena 
ve výši 21 % (daňová sazba pro rok 2008), 20 % (daňová 
sazba pro rok 2009) a 19 % (daňová sazba pro rok 2010) 
v závislosti na období, ve kterém je očekáváno vyrovnání 
přechodného rozdílu. 

13Zajištění

AKTIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ (v tis. Kč)     2007      2006

TECHNICKÉ REZERVY VZTAHUJÍCÍ SE K AKTIVNÍMU ZAJIŠTĚNÍ (BOD 9) 155 787 152 687

PŘEDEPSANÉ HRUBÉ ZAJISTNÉ (BOD 14) 22 953 18 862

PODÍL ZAJISTITELŮ NA TVORBĚ A POUŽITÍ REZERVY NA NEZASLOUŽENÉ POJISTNÉ - 3 100 - 1 760

PROVIZE ZE ZAJIŠTĚNÍ   - 2 295   - 1 886

VÝSLEDEK AKTIVNÍHO ZAJIŠTĚNÍ   17 558   15 216

POJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍ PODPOROU

PASIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ (v tis. Kč)    2007    2006

PODÍL TECHNICKÝCH REZERV POKRYTÝ ZAJIŠTĚNÍM (BOD 9)   30 012   10 377

SALDO ZAJIŠTĚNÍ   30 012   10 377

PŘEDEPSANÉ HRUBÉ POJISTNÉ POSTOUPENÉ ZAJISTITELŮM - 22 948 - 11 757

PODÍL ZAJISTITELŮ NA TVORBĚ A POUŽITÍ REZERV 19 634 10 377

PROVIZE ZE ZAJIŠTĚNÍ     3 442     1 176

VÝSLEDEK PASIVNÍHO ZAJIŠTĚNÍ        128      - 204

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007
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14Technický účet neživotního pojištění

NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (v tis. Kč)

Předepsané hrubé pojistné v roce 2007 zahrnuje zajistné 
z aktivního zajištění ve výši 22 953 tis. Kč (2006: 
18 862 tis. Kč) (bod 13).

GEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ HRUBÉHO PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO

Veškeré předepsané pojistné na neživotní pojištění plyne 
ze smluv uzavřených na území České republiky.

HRUBÉ

PŘEDEPSANÉ ZASLOUŽENÉNÁKLADY NA HRUBÉ

        HRUBÉ HRUBÉ POJISTNÁPROVOZNÍ

2007            POJISTNÉ  POJISTNÉ PLNĚNÍ  VÝDAJE

POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU (ODVĚTVÍ 14) — POJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍ PODPOROU1 010 403 542 443 313 216 135 189

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY (ODVĚTVÍ 15) 52 323 59 826 - 41 660 35 282

POJIŠTĚNÍ RŮZNÝCH FINANČNÍCH ZTRÁT (ODVĚTVÍ 16)    318 562   21 400            0   17 641

1 381 288 623 669 271 556 188 112

2006

POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU (ODVĚTVÍ 14) — POJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍ PODPOROU 837 232 482 670 - 270 946 122 386

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY (ODVĚTVÍ 15) 65 408 39 679 - 55 401 22 136

POJIŠTĚNÍ RŮZNÝCH FINANČNÍCH ZTRÁT (ODVĚTVÍ 16)     8 210     8 630              0        470

910 850 530 979 - 326 347 144 992
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SPRÁVNÍ REŽIE

*meziroční nárůst je způsobený výdaji za právní a poradenské služby spojené s prodejem 
majetkového podílu v KÚP

             
OSOBNÍ NÁKLADY

Osobní náklady lze analyzovat následujícím způsobem:

v tis. Kč    2007 2006

SPRÁVNÍ REŽIE — NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 176 410 134 242

SPRÁVNÍ REŽII LZE ANALYZOVAT NÁSLEDOVNĚ:

OSOBNÍ NÁKLADY 114 343 85 750

OSTATNÍ SPRÁVNÍ NÁKLADY 23 436 23 492

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU 5 011 6 169

PROVOZNÍ NÁKLADY BUDOVY 11 317 9 256

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 4 130 4 167

PORADENSTVÍ A AUDIT*  18 173     5 408

176 410 134 242

v tis. Kč     2007     2006

MZDY A ODMĚNY ČLENŮM PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY 24 588 10 513

MZDY A ODMĚNY OSTATNÍM ČLENŮM VEDENÍ 7 936 12 857

OSTATNÍ MZDY, OSOBNÍ NÁKLADY A ODMĚNY ZAMĚSTNANCŮ 45 774 37 464

SOCIÁLNÍ NÁKLADY A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ   36 045 24 916

114 343 85 750

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007
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Vedení Společnosti — výkonný management zahrnuje 
generálního ředitele, jeho náměstka, vrchní ředitele 
a ředitele jednotlivých odborů. Představenstvo Společnosti 
je tvořeno výhradně členy výkonného vedení Společnosti.
Funkce členů statutárních a dozorčích orgánů nejsou 
spojeny s žádným zvláštním příjmem. Akcionáři ani členům 
statutárních a dozorčích orgánů nebyly v roce 2007 a 2006 
poskytovány žádné zálohy, půjčky, úvěry ani záruky. Řídícím 
pracovníkům Společnost přispívá na kapitálové životní 
pojištění, v roce 2007 činily náklady 2 806 tis. Kč 
(2006: 2 565 tis. Kč).
Vedoucím zaměstnancům, počínaje vrchními řediteli, jsou 
k dispozici služební vozidla. Celková pořizovací cena těchto 
automobilů k 31. prosinci 2007 činí 5 248 tis. Kč 
(2006: 7 318 tis. Kč).

OSTATNÍ SPRÁVNÍ NÁKLADY

Ostatní správní náklady zahrnují zejména náklady 
na cestovné, pošty a telekomunikace, náklady na pojištění 
osob i majetku, opravy a údržbu budovy a vzdělávací kurzy.  

POČET ZAMĚSTNANCŮ 2007 2006

PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ MIMO VEDENÍ 78 76

POČET ČLENŮ VEDENÍ 15 13

93 89

POČET ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA 5 5

POČET ČLENŮ DOZORČÍ RADY 9 9
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15Transakce se spřízněnými stranami

Kromě transakcí zveřejněných v bodech 14 a 16 se 
Společnost podílela na těchto transakcích se spřízněnými 
stranami: 

Tyto transakce byly realizovány za běžných tržních 
podmínek.
Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými 
stranami:

v tis. Kč    2007 2006

PŘÍMÉ HRUBÉ PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ 939 882 639 908

TVORBA REZERVY NA POJISTNÁ PLNĚNÍ 516 090 693 568

FAKTURACE Z NÁJEMNÍ SMLOUVY 24 384 23 842

OSTATNÍ FAKTURACE Z POJISTNÝCH SMLUV 184 272

OSTATNÍ PŘEFAKTURACE 1 329 926

ÚROKOVÝ VÝNOS 11 704 3 594

v tis. Kč 31. PROSINCE31. PROSINCE

 2007 2006

BĚŽNÉ ÚČTY 28 803 52

TERMÍNOVÉ VKLADY 490 956 257 173

POSTOUPENÉ POHLEDÁVKY 7 991 12 902

POHLEDÁVKY Z POJIŠTĚNÍ 0 20 372

JINÉ POHLEDÁVKY          42          55

527 792 290 554

RBNS 409 381 670 107

IBNR 209 782   78 237

619 163 748 344
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OSTATNÍ SPRÁVNÍ NÁKLADY
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POČET ZAMĚSTNANCŮ 2007 2006

PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ MIMO VEDENÍ 78 76

POČET ČLENŮ VEDENÍ 15 13

93 89

POČET ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA 5 5

POČET ČLENŮ DOZORČÍ RADY 9 9
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15Transakce se spřízněnými stranami

Kromě transakcí zveřejněných v bodech 14 a 16 se 
Společnost podílela na těchto transakcích se spřízněnými 
stranami: 

Tyto transakce byly realizovány za běžných tržních 
podmínek.
Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými 
stranami:

v tis. Kč    2007 2006

PŘÍMÉ HRUBÉ PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ 939 882 639 908

TVORBA REZERVY NA POJISTNÁ PLNĚNÍ 516 090 693 568

FAKTURACE Z NÁJEMNÍ SMLOUVY 24 384 23 842

OSTATNÍ FAKTURACE Z POJISTNÝCH SMLUV 184 272

OSTATNÍ PŘEFAKTURACE 1 329 926

ÚROKOVÝ VÝNOS 11 704 3 594

v tis. Kč 31. PROSINCE31. PROSINCE

 2007 2006

BĚŽNÉ ÚČTY 28 803 52

TERMÍNOVÉ VKLADY 490 956 257 173

POSTOUPENÉ POHLEDÁVKY 7 991 12 902

POHLEDÁVKY Z POJIŠTĚNÍ 0 20 372

JINÉ POHLEDÁVKY          42          55

527 792 290 554

RBNS 409 381 670 107

IBNR 209 782   78 237

619 163 748 344
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16Prodej majetkového podílu EGAP v dceřiné
 společnosti KÚP    

Společnost založila dne 31. ledna 2005 dceřinou 
společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. se 
základním kapitálem 160 mil. Kč.  
K 1. říjnu 2005 Společnost vložila do vlastního kapitálu 
dceřiné společnosti část podniku odpovídající komerčnímu 
pojištění v čisté účetní hodnotě 102 510 tis. Kč a ve výši 
znaleckého ocenění 498 706 tis. Kč. V rámci procesu 
vkladu byl navýšen základní kapitál dceřiné společnosti 
na 200 mil. Kč.
Dne 30. června 2006 Společnost vyhlásila veřejné 
výběrové řízení na prodej 66% podílu v dceřiné společnosti 
strategickému investorovi s dlouhodobým zájmem 
o obchodní činnost v oblasti komerčního úvěrového 
pojištění. Rozhodnutí o prodeji v souladu se zákonem 
č. 23/2006 Sb. potvrdila vláda České republiky ve svém 
usnesení č. 432 z 19. dubna 2006.
Proces prodeje se skládal z několika etap: etapa vyjádření 
zájmu, etapa předložení podnikatelských záměrů, etapa 
sestavení užšího kola zájemců, dále etapa due dilligence 
a etapa přípravy smluvní dokumentace. Závěrečnou etapou 
byla etapa výběru strategického partnera, která probíhala 
v lednu 2007.
Dne 18. dubna 2007 rozhodla vláda České republiky svým 
usnesením č. 395 o prodeji 66% podílu do spoluvlastnictví 
společnosti Ducroire—Delcredere SA. N.V., Belgie 
a společnosti Sace BT SPA, Itálie za celkovou kupní cenu 
738 276 tis. Kč. Dne 25. května 2007 byla podepsána 
smlouva o prodeji akcií mezi EGAP a zmíněnými 
strategickými partnery a po splnění odkládacích podmínek 
byly rozhodnutím jediného akcionáře při působnosti valné 
hromady dne 10. října 2007 přijaty nové stanovy KÚP 
a zvolena nová dozorčí rada s většinovou účastí zástupců 
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nových akcionářů. Dne 11. října 2007 proběhlo vypořádání 
prodeje a akcie byly převedeny na účet nových akcionářů 
ve Středisku cenných papírů. EGAP si nadále ponechal podíl 
v KÚP ve výši 34 %.   
      
v tis. Kč    2007

VÝNOSY Z REALIZACE PRODEJE MAJETKOVÉHO PODÍLU V KÚP 738 276

NÁKLADY NA REALIZACI PRODEJE MAJETKOVÉHO PODÍLU V KÚP - 175 137

563 139

17Potenciální závazky

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních 
závazků Společnosti k 31. prosinci 2007.

18Následné události

V průběhu minulých let vznikl Československé obchodní 
bance, a.s. (dále „ČSOB“) dluh při financování projektu 
plynofikace Kamčatské oblasti v Ruské federaci z důvodu 
nesplácení úvěru na financování české části plynovodu 
dodávané společností Plynostav Pardubice. Poskytnutý úvěr 
byl pojištěn Společností a EGAP proto v letech 2004—2007 
v souvislosti s pojistnou událostí vyplatil ČSOB pojistné 
plnění ve výši přibližně 700 mil. Kč. 
V březnu 2008 obdržela ČSOB od ruské státní akciové 
společnosti Kamčatgazprom platbu ve výši 37,8 mil. USD 
jako splátku tohoto dluhu. Zaplacením této částky byla 
pojištěná pohledávka za dlužníkem vymožena v plné výši, 
přičemž do dne sestavení účetní závěrky obdržel EGAP 
od ČSOB částku 30,2 mil. USD (tj. 483 055 tis. Kč). 
V souladu s účetními postupy (poznámka 2d) byl tento 
výnos vykázán v ostatních výnosech netechnického účtu 
za rok končící 31. prosince 2008.
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Kromě výše uvedené události nedošlo po rozvahovém dni 
k žádným jiným událostem, které by měly významný dopad 
na účetní závěrku k 31. prosinci 2007.

Datum sestavení účetní závěrky

18. dubna 2008

Ing. Pavol Parízek, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
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Vývoz traktorů Zetor do Angoly
Dodavatel: 
DIT Partner, spol. s r.o.
Pojistná hodnota: 
6,5 mil. Kč
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je samostatným právním subjektem.

28. května 2008

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

zastoupená

Ing. Martin Mančík

 auditor, osvědčení č. 1964

Ing. Petr Kříž

partner

Akcionář Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme soulad výroční zprávy Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (dále 

„Společnost“) k 31. prosinci 2007 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční 

zprávě na stranách 58 - 104. Za správnost výroční zprávy odpovídá představenstvo 

Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu 

výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační 

doložkou Komory auditorů České republiky. Tyto normy vyžadují, aby auditor naplánoval 

a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční 

zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 

jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme 

přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho 

výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti 

k 31. prosinci 2007 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní 

závěrkou.

Zpráva o prověrce zprávy o vztazích

Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající 

osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2007 (dále „Zpráva”). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá představenstvo 

Společnosti. Naší úlohou je prověřit správnost údajů uvedených ve Zprávě.

Zpráva o prověrce zprávy o vztazích (pokračování)

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky č. 2400 

a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky k prověrce zprávy.  

Tyto normy požadují, aby auditor naplánoval a provedl prověrku s cílem získat střední 

míru jistoty, že Zpráva neobsahuje významné nesprávnosti.  Prověrka je omezena 

především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým 

způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší 

stupeň jistoty než audit.  Audit jsme neprováděli, a proto nevydáváme auditorský výrok.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích 

uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky §66a obchodního zákoníku.
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Exportní garanèní a pojiš�ovací spoleènost, a.s.

DATUM VZNIKU: 1. 6. 1992
ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 1 300 mil. Kè
IÈ: 45279314
DIÈ: CZ45279314
ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTØÍKU: obchodní rejstøík vedený Mìstským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1619
SÍDLO: Vodièkova 34/701, 111 21  Praha 1
POŠTOVNÍ ADRESA: EGAP, P.O.Box 6, 111 21 Praha 1
TELEFON: +(420) 222 841 111
FAX: +(420) 222 844 001
INTERNET: www.egap.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ: úèet è. 41908111/0100 
u Komerèní banky Praha 1

Výroèní zpráva je v plném znìní 
publikována na internetové stránce 
spoleènosti EGAP: www.egap.cz

DCEØINÁ SPOLEÈNOST Komerèní úvìrová pojiš�ovna EGAP, a.s.
DATUM ZALOŽENÍ: 24. 6. 2005
ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 200 mil. Kè
SLOŽENÍ AKCIONÁØÙ: EGAP 34 %

Ducroire—Delcredere SA. N.V a Sace BT SPA66 %
IÈ: 27245322
DIÈ: CZ27245322
ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTØÍKU: obchodní rejstøík vedený Mìstským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958
SÍDLO: Vodièkova 34/701, 111 21  Praha 1
POŠTOVNÍ ADRESA: KÚP EGAP, P.O.Box 898, 111 21 Praha 1
TELEFON: +(420) 222 841 111
FAX: +(420) 222 844 001
INTERNET: www.kupeg.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ: úèet è. 35-2147420287/0100 
u Komerèní banky Praha 1

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
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