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Vážení přátelé českého exportu,
zahraniční zájem o tuzemské produkty výrazně neochladl!
To musí zaznít hned na úvod, protože dobrých zpráv je
málo a čím těžší je doba, tím jich je víc zapotřebí.  
Vzhledem k celosvětově rizikové situaci zvládli čeští
vývozci situaci výborně. Samozřejmě jsme byli z pozice
pojišťovny svědkem toho, že některé zakázky na roky
2020 a 2021 exportérům vypadly anebo se posunuly
v čase. Řada odvětví si otestovala, kde leží dno. My
jsme si proto k oborové analýze vybrali srdce české
ekonomiky – strojírenství. Dočtete se o něm na straně 4.
Že střednědobé a dlouhodobé projekty „jedou“, zjistíte
v rozhovoru Globální obchod zažívá revoluci, naše
firmy ji zvládají na straně 18.
Loni jsme mohli mimořádně pomoci exportérům běžným
pojištěním speciálně rozšířeným o řadu zemí a taky
zárukami COVID PLUS pro velké exportéry, a co je velice
důležité, že tuto „protipandemickou“ pomoc nabízíme
i v celém roce 2021.
V rámci programu COVID PLUS jsme loni, tedy od dubna
do konce roku, schválili záruky u úvěrů celkem ve výši 16,5
miliardy korun. Hned první firmě přitom námi zaručený
úvěr podle dostupných ekonomických ukazatelů doslova
zachránil život. Stojí za tím úsilí mnoha lidí v bankách,
právních kancelářích, poradců, ministerských úředníků
v ČR i Bruselu, zaměstnanců EGAP, ale zejména exportérů.
A těm všem patří dík za to, jak rafinovaně s neočekávanou
krizí bojujeme. Všechna důležitá čísla, která už máme
k dispozici za uplynulý rok, jsou na straně 12 ve shrnutí roku
2020. Tam naleznete i výhled na rok 2021, protože – jak jsem
naznačil – na základě rozhodnutí Evropské komise a české
vlády poběží program určený velkým exportérům až do
konce letošního roku a jsme připraveni na zaručení úvěrů
v celkové výši až 50 miliard korun.

Prodloužená i na letošní rok je výjimka na pojišťování
krátkodobých úvěrů do vyspělých zemí, zejména v EU.
Loni to mezi zejména malými podniky zvedlo poptávku
trojnásobně. Pojistili jsme celkem úvěry za 35 miliard korun.
Právě v době hospodářského poklesu a nejistoty stoupá
zájem firem o pojištění. Pojišťují se zejména malé a střední
firmy, klienti, které známe z minula i zcela nově příchozí. Ale
nezapomínáme ani na velké EPC kontraktory. Loni jsme tak
pojistili vývoz do rekordních a neuvěřitelných 47 zemí. Třeba
výstavbu 11 nemocnic a poliklinik v Ghaně firmou VAMED
Health Project CZ s.r.o. Jak se to podařilo a které banky na
úvěru za 1,8 miliardy spolupracovaly, se dočtete na straně
2. Ohlédnutí za rokem 2020 pak netradiční formou nabízí
Přehled akcí v obrazech na straně 14. Dobrou zprávou
naopak z letošního roku je, že zákonodárci učinili po mnoha
měsících první krok ke spojení EGAP s Českou exportní
bankou, které povede ke zlepšení služeb pro vývozce.  
Pozitivně jsem začal a pozitivním výhledem do nepříznivé
doby bych rád své slovo i zakončil. Jestliže jsme do roku
2020 vstupovali bez šance připravit se na to, co nám
nakonec přinesl, u toho letošního roku už můžeme
lépe tušit, co čekat. A samozřejmě: proti nepříjemným
důsledkům pandemie je zde pomoc EGAP.
Přeji Vám příjemné čtení a pevné zdraví.
				

Jan Procházka
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EGAP podpořila stavbu nemocnic
v Ghaně pojištěním úvěru
za 1,8 miliardy
Firmy vyrábějící pro automobilový průmysl jsou – jak se často říká – tahounem české
ekonomiky. Právě ty a ostatní společnosti z oblasti dopravního strojírenství si do EGAP
prostřednictvím svých bank přišly pro největší počet a zároveň největší objem záruk.
V součtu skoro polovina garancí z programu COVID PLUS je schválena právě společnostem
z těchto odvětví.
› Autor: Robert Hrubý, ekonomický diplomat, velvyslanectví Akkra

Česká diplomacie prostřednictvím zastupitelského
úřadu v ghanské Akkře dlouhodobě podporuje firmy
v jejich exportní činnosti do západní Afriky. Toto úsilí
nese plody nejen českým firmám, ale napomáhá celému regionu v jeho rozvoji. Úspěšné projekty posléze
2

působí preventivně na stabilitu regionu nejen v oblasti ekonomické, ale i sociální a bezpečnostní. Toto
vše je umožněno hlavně vstřícností Exportní garanční
a pojišťovací společnosti (EGAP), která se v minulosti podílela na realizaci celé řady úspěšných projektů.

Zdroj: VAMED

Obchodní případ Vamed Ghana

Obchodní případ Vamed Ghana

Bez účasti EGAP by nebylo možné většinu projektů
zahájit, neboť mnoho vládních zakázek je podmíněno
zajištěním financování ze stran dodavatele. EGAP se
tak stává klíčovým článkem v úspěšnosti českých firem hlavně v oblasti infrastruktury a zdravotnického
sektoru.

exportu dlouhodobě prioritní. Je skvělé, že takové zakázky dokáží tuzemští exportéři získat i v době, která mezinárodnímu obchodu nepřeje,“ říká předseda představenstva EGAP Jan Procházka. Pojišťovna poskytnutím
pojištění odběratelského úvěru pro stát Ghana tak
v této zemi navazuje na úspěšnou spolupráci se společností Vamed. V minulosti podobně podpořila stavbu poliklinik.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Cílem výstavby zařízení dodávaných na klíč do regionů
Ashanti, Eastern, Greater Accra a Ahafo je zpřístupnit
zdravotní péči většímu okruhu pacientů, a snížit tak
míru nemocnosti a úmrtnosti zejména matek a dětí.
„Z celkového počtu zhruba 40 lůžek v každé nemocnici bude osm lůžek v pediatrickém oddělení, dalších 12
v oddělení pro muže, osmnáct v oddělení pro ženy, pět
v porodním oddělení včetně zotavovací místnosti.,“ vysvětluje Martin Blaha ze společnosti VAMED, která
již zahájila přípravné stavební práce.
Zdravotnický sektor má v regionu obrovský potenciál růstu zejména v poslední době, kdy jsou zdravotní systémy přetíženy pandemií covid-19 a roste tlak
na vybavení zdravotnickým materiálem a léky. Česká
diplomacie briskně zareagovala na vzniklou situaci,
když pomohla uspořádat předání daru nemocničních
lůžek firmy Linet s.r.o. Vojenské nemocnici v Akkře
a za účasti náměstka Martina Tlapy také nemocnici Treichville v Abijanu (Pobřeží slonoviny). V rámci
rozvojové pomoci zastupitelský úřad v Akkře také
připravuje projekt na výstavbu covidové jednotky
v Korle Bu, která je největší fakultní nemocnicí v celé
západní Africe. Náměstek Martin Tlapa v doprovodu
podnikatelů jen v loňském roce dvakrát navštívil Pobřeží slonoviny, a pomohl tak s prezentací českých firem v regionu. Česká ambasáda v Ghaně ještě před
vypuknutím pandemie uspořádala prostřednictvím
Projektů ekonomické diplomacie (PROPED) setkání
českých firem s ghanskými nemocnicemi a podnikateli ve zdravotnickém sektoru, kdy čeští podnikatelé
měli možnost setkat se na místě s více než 70 ghanskými partnery.  Všechny tyto aktivity vyústily v několik úspěšných obchodních případů, kdy jedním z nich
je výstavba 11 nemocnic a poliklinik českou pobočkou
firmy VAMED Health Project CZ s.r.o.

V každé z 12 nemocnic bude k dispozici zhruba 40 lůžek. Součástí budou také jednotky ložnicového typu
pro zaměstnance nemocnice. Po dokončení budou mít nemocnice ambulantní oddělení, čekárnu
s 36 místy, tři předporodní poradny, dvě kanceláře
pro zdravotníky, větší a menší chirurgický sál, dvoulůžkové zotavovací oddělení a sterilizační jednotky.
Předpokládá se, že projekt financovaný bankami
ERSTE Group Bank a Českou spořitelnou by měl
být dokončen v roce 2023. ‹

VAMED Health Projects CZ s.r.o.
Je českou dceřinou firmou rakouské společnosti VAMED, která je lídrem v oblasti plánování, výstavby a komplexního vybavení zdravotnických
zařízení.

Projekt výstavby 11 nemocnic a 1 polikliniky s celkovou kapacitou pro pět stovek pacient,  za 1,8 miliardy
korun pojistila Exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP.
„Projekt je nabitý špičkovými technologiemi a nachází se v regionu, který je z hlediska diversifikace českého
3

Příležitosti českých exportérů
v měnícím se energetickém mixu

Zdroj: EnergoPro

Analýza

Vývoz strojů a zařízení k výrobě energie (SITC 71) je charakteristický vysokou přidanou
hodnotou výroby. V posledních 3-4 letech představoval jen cca 2,5 % celkového exportu
ČR, ale z hlediska státní podpory exportního financování reprezentuje jedno z klíčových
odvětví. Podíl dlužníků z energetického sektoru v portfoliu EGAP byl k 31. 12. 2020 téměř
třetinový. Mezinárodní konkurence je ovšem silná, naši vývozci energetických komponent
se musejí neustále adaptovat na nové trendy a také budoucí globální energetický mix
předznamenává proměnu celého odvětví.
› Autoři: Jiří Nakládal, Petr Zapletal

Kontinuálně rostoucí poptávka po elektrické energii představuje v dlouhodobějších předpovědích jeden
z hlavních pozitivních faktorů vývoje oboru. V následujících 5 letech by roční tempa růstu výroby a spotřeby
měla průměrně překračovat 2 % ročně. Pozitivně na
růst poptávky po elektrické energii působí růst HDP,
růst počtu obyvatel, růst počtu obyvatel s přístupem
k elektrické energii nebo hospodářská politika (např.
tlak na rozvoj sektoru elektrických vozidel v přepravě).
Dlouhodobě negativně mohou na poptávku působit
jinak pozitivní faktory typu obecně prospěšného zvyšování efektivity výroby, přenosu a distribuce (nové
technologie výroby, dekarbonizace, digitalizace či decentralizace apod.). V právě začínající dekádě bude
poptávka nejsilněji růst v Indii a dále v jihovýchodní
4

Zdroj: EnergoPro

Vývoj poptávky

Analýza

Krátkodobě negativně na poptávku po elektřině působí pandemie covid-19. I když se nejedná o jeden
z nejvíce postižených sektorů ekonomiky, jsou krátkodobé dopady relativně citelné. Podle předběžných
odhadů Mezinárodní agentury pro energii (IEA) poklesla za rok 2020 poptávka po elektřině o 2 %, což je více
jak trojnásobně větší pokles než při finanční krizi v roce
2009 a vůbec největší roční pokles od poloviny minulého století.
Poptávka ve vyspělých zemích se může dostat na předkrizovou úroveň až v roce 2023. Na rozvíjejících se trzích je naštěstí situace pozitivnější – jejich rostoucí životní úroveň zapříčiní, že již letos celosvětová poptávka
poroste o 3 %. Dopady se liší i dle struktury jednotlivých ekonomik. Vysoký podíl průmyslu je nyní z pohledu poptávky po elektřině výhodou; protože nejvíce
je opatřeními proti pandemii zasažen sektor služeb, zvláště těch zbytných. I proto loni poptávka po
elektřině v Číně rostla o 2 % (v roce 2019 spotřebovala
pro své služby jen 10 % elektřiny vs. průmysl 60 %),

naopak nejhůře byla postižena Evropa se 4% (sektor
služeb je zde z hlediska poptávky po elektřině klíčový)
a USA s 3% propadem.

Uhelné elektrárny
Budoucí atraktivita odvětví se pro dodavatele technologií může značně lišit dle jednotlivých zdrojů výroby energie. Hlavní vstupní surovinou pro výrobu
elektrické energie na globální úrovni je stále
uhlí. Jeho podíl na celkové produkci elektřiny byl v roce
2019 přes 36 %. Uhlí je však jednoznačně nejméně preferovaným zdrojem výroby energie z hlediska znečištění ovzduší (abstrahujeme od globálně málo využívané
ropy) a trend poklesu jeho podílu v energetickém
mixu bude pokračovat, nicméně pozvolna (na jedné straně např. největší evropský konzument uhlí pro
účely výroby elektrické energie Německo sice plánuje
odstavení třetiny produkční kapacity svých tepelných
elektráren již okolo roku 2022 a zbylé jednotky postupně do roku 2038; část východoevropských zemí jako
např. Polsko a některé balkánské země spolu s Tureckem však zamýšlejí jít opačným směrem). Na uhlí je dosti
závislý také český energetický mix. Klíčovým regionem

Zdroj: EnergoPro

Asii a Africe. Na druhé straně samotná Čína obstará
přes 40 % globálního růstu poptávky.
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Analýza

je ovšem Asie, kde se za posledních 20 let postavilo
90 % všech nových uhelných elektráren. Průměrné stáří uhelných elektráren v rozvíjející se Asii
je pouhých 12 let a mají před sebou ještě dlouhou
dobu životnosti. Jejich odsíření, utlumení nebo využití
jako záložního zdroje či dokonce předčasné uzavření je
problematické, nákladné a sociálně citlivé (např. Čína
předloni vyrobila přes 60 % elektřiny z uhlí a některé
regiony jsou na elektřině vyráběné z uhlí hodně závislé, a to včetně zaměstnanosti v uhelných dolech).
Důležitou roli hrají u uhlí dlouhodobé aktivity různých
nevládních organizací a regulatorních orgánů.
Dnes už EGAP ani ostatní obdobné agentury v zemích
OECD prakticky nemohou podpořit dodávky pro uhelné elektrárny ve vyspělých zemích. V méně vyspělých
zemích zase narážíme na jiný typ regulace týkající se
trvale udržitelného zadlužení těchto zemí a do desítek nízkopříjmových zemí podpořit jakýkoliv vývoz
veřejným dlužníkům buď nemůžeme vůbec nebo jen
s obtížemi. Zvláště regulace cílící na zlepšení životního
prostředí bude podobně jako například v automobilovém průmyslu nadále spíše sílit a především z regulatorních důvodů bude podíl uhlí v energetickém
mixu dále klesat.

Jádro a vodní zdroje
Podíly jaderné energetiky a hydroenergetiky
v globální energetickém mixu budou také klesat.
Ne každý stát má vhodné geografické podmínky pro
vodní elektrárny. U jaderných elektráren je problematická řada faktorů jako vysoké investiční náklady, často
delší a nákladnější výstavba v relaci s původním záměrem, pomalý náběh elektrárny atd. Urychlit klesající
trend podílu využití jádra může především nižší cena
zemního plynu. Naopak vzdorovat trendu by mohlo
využití menších jaderných bloků nebo změna negativního postoje některých vyspělých zemí typu Německa
po jaderné havárii ve Fukušimě. Rizikem pro dodavatele energetických celků a komponent je postupná ztráta
know-how kvůli nedostatku zakázek. Do procesu získání zakázek navíc vstupuje politika – jakákoliv vláda
se po zveřejnění záměru na výstavbu nových bloků
ocitne pod silným tlakem velmocí prosazujících účast
jejich dodavatelů v tendru (což se nevyhnulo ani České
republice). Z dlouhodobého pohledu očekává IEA ve
výrobním energetickém mixu v roce 2040 cca 15% podíl hydroelektráren a jen cca 8% podíl jaderných elektráren (aktuálně cca 10 %).

Zemní plyn
Zemní plyn patří mezi zdroje, jejichž podíl by měl v energetickém mixu růst. Ekology sice není preferován tak
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jako obnovitelné zdroje, nicméně z pragmatického
hlediska má oproti jiným zdrojům výroby několik nesporných výhod. Oproti obnovitelným zdrojům
jde o stálý zdroj, důležitý z hlediska energetické bezpečnosti, nepřerušených dodávek elektrické energie
a také stability přenosové soustavy (vs. nestálé dodávky z obnovitelných zdrojů). Dále plyn vykazuje nižší
škodlivé emise ve srovnání s uhlím. Nové objevy a těžba
v poslední době zapříčinily, že roste dostupnost plynu
za relativně nízkou cenu. Právě budoucí cena plynu
bude do značné míry určující pro strukturu budoucího energetického mixu. Za čtvrté, plynovou
elektrárnu lze spustit či vypnout rychleji než uhelnou
(o jaderné nemluvě), což z ní činí flexibilní a efektivní
komplementární zdroj k nestálým dodávkám větrných
a solárních elektráren. Plynová elektrárna zpravidla
nevyžaduje tak vysoké investiční náklady jako uhelná či
dokonce jaderná elektrárna. Z mnoha těchto důvodů
se v budoucnu očekává spíše růst podílu plynu v energetickém mixu, dle agentury Fitch z 23,8 %  v 2019 na
24,6 % v 2029, ale při jeho potenciálně nižší ceně by
mohl být růst silnější.

Nevodní obnovitelné zdroje
Solární a větrná energie jsou v dlouhodobých výhledech jednoznačně největším přispěvatelem růstu výroby, a to nejenom díky tvrdému
prosazování Evropskou komisí či jiných veřejných
a nadnárodních institucí. Mezi hlavní příčiny patří
razantní snížení nákladů. Oba zdroje dnes vykazují
výrazně nižší přepočtené náklady produkce
jednotky elektřiny než před dekádou. Zvláště
solární elektrárny jsou dnes cenově již velmi konkurenceschopné. Samozřejmě klíčová je a bude také
již zmíněná hospodářská politika jednotlivých zemí,
kdy se jedná o preferované zdroje v rámci dekarbonizace a boje s klimatickými změnami. Naopak nevýhodou těchto zdrojů je nestálá povaha výroby.
K eliminaci nevýhod však mohou přispět technologické změny. Zásadním průlomem mohou být lepší technologie skladování elektřiny. Pomoci těmto
zdrojům by mohla také chytrá přenosová soustava
(využití obrovského množství dat a např. rozvoj komunikace elektrických vozidel a domácích spotřebičů), nové technologie výroby nebo decentralizace
– rozvoj solárních panelů na střechách (zvláště rezidenční a komerční budovy). Nevodní obnovitelné
zdroje pravděpodobně zvýší kapacitu o více jak
100 % do roku 2030 s tím, že hlavními hráči budou Čína, Indie a Evropa. Tyto zdroje budou mít
v dalších dvou dekádách více než poloviční podíl na
nových kapacitách výroby elektrické energie.

Analýza

Tradice, profesionalita a vysoká technická úroveň českých firem v oboru je silná. Do tendrů si naše společnosti berou téměř všechny světové firmy. Stále umíme vyrobit kvalitní generátory, turbíny, čerpadla, celé
čerpací stanice, zboží pro energetické sítě nebo řídicí
systémy elektráren. Dlouhodobý výhled globálního
energetického mixu však tradičním českým dodavatelům v energetice moc nenahrává. Při pohledu na snižující se podíly uhelných, jaderných i vodních elektráren v dlouhodobém výhledu je zřejmé, že
prosadit se na těchto trzích bude stále těžší. Rapidně
se rozvíjející elektrárny poháněné větrem či sluncem
využijí kapacity a know-how tradičních českých firem
jen okrajově. Potenciál by měl zůstat silný alespoň
u plynových elektráren, jejichž výstavba je ve srovnání s uhelnou či jadernou rychlejší a méně technicky
i investičně náročná.
V mezinárodní konkurenci bude klíčových několik faktorů. Obecným problémem je relativně malý zájem
o strojírenské profese především u mladé generace,

čemuž může pomoci posilující spolupráce firem se
středními a vysokými školami. Zásadní je také schopnost kontinuální inovace a rychlé adaptace na
nové trendy, včetně pokračující robotizace, automatizace, digitalizace apod. Specifickou stránkou českých
firem působících v oblasti energetiky je v řadě případů
také nedostatek vlastního kapitálu.
Právě v oblasti posílení omezených možností financování českých firem vidíme i nadále možný přínos EGAP a jeho podpory. Dle předběžného hodnocení obchodů EGAP za rok 2020 pokračoval trend stále
častějšího vyhodnocování tuzemských rizik českých
vývozců pro pojištění záruk vystavených v souvislosti
s jejich obchodními případy (návazná teritoriální rizika
jsou naopak často řešena i mimo pojištění EGAP, například prostřednictvím akreditivu či komerčního pojištění). Pozitivní je proto také loni dočasně zavedená
záruka COVID PLUS, kterou využívají strojírenské firmy
nejen z energetiky. Věříme, že možnosti EGAP v tomto
směru letos posílí prodloužení splatnosti a zvýšené krytí u záruk COVID PLUS. ‹

Zdroj: EnergoPro

Závěr
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export & ECAs
› Autor: Josef Jirkal

EIB schválila
financování čisté
energie

KfW poskytne půjčku ve
výši 80 mil. EUR rakouské
železniční společnosti

Evropská investiční banka schválila financování ve
výši 12,5 miliard EUR, včetně 4,7 miliard EUR na podporu čisté energie a udržitelné dopravy. Až 2,6 miliardy EUR je vyčleněno na podporu pro rozsáhlé projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů, včetně
nových větrných farem v Rakousku, Francii, Německu,
Irsku, Itálii a Uzbekistánu.

Německá rozvojová banka KfW schválila půjčku ve
výši 80 mil. EUR pro rakouskou železniční společnost
Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Financování bude použito na nákup nových elektrických jednotek k doplnění vozového parku společnosti. Půjčka
má splatnost 20 let.

Financování rovněž podpoří projekty na zlepšení přenosových soustav v České republice a Řecku a na urychlení zavádění inteligentních měřičů za
účelem zlepšení energetického managementu v Belgii. Na udržitelnou dopravu poskytne EIB 2,1 miliardy EUR, a to na zlepšení mezinárodní, vnitrostátní
a místní dopravy prostřednictvím modernizace vlaků
a infrastruktury.
EIB také schválila plány na modernizaci vysokorychlostních železničních spojení mezi Madridem a Sevillou a železniční tratě mezi Belabo a Ngaoundere
v Kamerunu.

EIB investuje do přenosové soustavy v ČR
Evropská investiční banka schválila investice ve
výši 5 mld. Kč do českého státního provozovatele
přenosové soustavy ČEPS. Půjčka půjde na posílení
infrastruktury pro přenos elektřiny v České republice,
a to zlepšením její bezpečnosti a usnadněním energetických výměn a tranzitních toků převážně z Německa
do Rakouska, přes Polsko a Českou republiku. Půjčka
na období 2021–2024 bude rovněž využita na posílení
integrace obnovitelných zdrojů do sítě.
Česká republika díky své strategické poloze může
pomoci s řešením problematických slabých míst
v přenosových sítích v sousedních zemích – zejména
v Německu – a je také schopna podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů. Investice přichází v rámci podpory
EIB pro efektivní fungování trhu s elektřinou v regionu střední a východní Evropy.
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ÖBB přepraví každý rok více než 470 mil. cestujících
a všechny vlaky jezdí na 100% obnovitelné energie.
Člen správní rady KfW Andreas Ufer k tomuto projektu uvedl: „Financováním zdůrazňujeme naši pozici
jedné z předních bank pro financování projektů železniční dopravy v Evropě.“

US EXIM poskytne finance
pro zlepšení infrastruktury
v Brazílii
US EXIM podpoří infrastrukturu v Brazílii poskytnutím
financí v celkové výši až 1 mld. USD, se zvláštním zaměřením na telekomunikace (včetně sítí 5G). Zástupci
US EXIM podepsali s brazilskou exportní agenturou
Memorandum o porozumění (MoU) s cílem identifikovat sektory pro rozvoj podnikání a pro investice
soukromého sektoru do telekomunikačních, energetických a dalších infrastrukturních projektů v Brazílii
a po celé Americe.
Americká delegace se setkala s brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem, diskuze byla zaměřena na
možnosti obchodování a investic mezi oběma zeměmi, jakož i na pandemii covid-19 a vliv Číny v tomto regionu. Během návštěvy byla také aktualizována dohoda
o obchodní a hospodářské spolupráci novým protokolem o obchodních pravidlech a transparentnosti.

Investoři zahájili ofenzívu
proti vietnamské uhelné
elektrárně
Skupina investorů vedená společností Nordea
Asset Management vyzvala developery, aby zrušili plánovanou výstavbu uhelné elektrárny o výkonu
1,2 GW ve Vietnamu kvůli obavám o změnu klimatu.

Novinky ze světa

Společnost Nordea společně se skupinou dalších 17
společností zaslala formální dopis developerům a financujícím bankám, ve kterém požaduje, aby z projektu odstoupili.
„S úctou vás žádáme, abyste změnili své rozhodnutí a odstoupili z projektu Vung Ang 2, protože shledáváme, že
projekt trpí vysokými klimatickými, finančními a reputačními riziky,“ uvádí se v dopise. „Kromě toho vás s úctou
žádáme, abyste se veřejně zavázali k ukončení veškerého
zapojení do nových projektů v oblasti uhelné energie po
celém světě, a to bez výjimky.“
Dopis cituje Pařížskou dohodu a Cíle udržitelného
rozvoje OSN a uvádí, že uhelná elektrárna – s průměrnou životností 46 let – bude stále v provozu i po
zásadním datu – roce 2040 (cut-off date). Dle závěrů
výzkumu Climate Analytics musí být uhelná energie
globálně vyřazena z provozu do roku 2040, aby se
omezilo globální oteplování pouze na 1,5 °C.
Dopis rovněž zpochybňuje zprávu o dopadech projektu Vung Ang 2 na životní prostředí (EIA) a dodává,
že obnovitelné alternativy by byly po celou dobu trvání projektu levnější. Kontroverzní projekt Vung Ang
2 za 2,5 miliardy dolarů – který podle kritiků odporuje
aspiracím vietnamské vlády na udržitelnost – podpoří
rostoucí poptávku po energii ve Vietnamu.
Klíčovými sponzory projektu jsou Korea Power
Electric Corporation (KEPCO) a Mitsubishi. Mezi
EPC dodavatele patří jihokorejský Doosan Heavy Industries & Construction, Samsung C&T, General
Electric a Energy China GPEC.

Nové vedení v Euler Hermes
Euler Hermes vede od 1. ledna 2021 Clarisse Kopff, která
ve funkci výkonného ředitele
a předsedy představenstva nahradí Wilfrieda Verstraeteho,
který po 12 letech v této funkci
odstoupil.
Wilfried Verstraete se připojil k Euler Hermes v roce
2009, pod svým vedením přeměnil tradiční úvěrovou
pojišťovnu na lídra fintech založeného na datech, zaměřeného na zákazníka, s předními digitálními řešeními v reálném čase pro své klienty.
V roce 2021 bude nadále působit ve skupině Euler
Hermes jako poradce nové CEO Clarisse Kopff. Rovněž
si udrží pozice ve správní radě ve společnostech Euler

Hermes, Euler Hermes North America, Solunion
a Euler Hermes Reinsurance.
Clarisse Kopff je v současné době finanční ředitelkou
společnosti Allianz France. Svou kariéru zahájila
v bance Lehman Brothers v Londýně, poté působila
jako auditorka v PricewaterhouseCoopers (PwC),
poté nastoupila do společnosti Euler Hermes v roce
2001 na pozici kontrolora.
Od roku 2007 působila ve společnosti Euler Hermes
na několika pozicích mezinárodního rozsahu: vedoucí kontroly pro francouzské a středomořské aktivity,
vedoucí skupinového controllingu, vedoucí účetnictví,
controllingu, pojistně matematických služeb a vztahů
s investory.
V roce 2014 byla povýšena na pozici finanční ředitelky skupiny, kde byla odpovědná za funkce skupinového financování, správu aktiv, právní záležitosti
a compliance, fúze a akvizice, a také správu daní, rizik
a kapitálu.

Dánská ECA posílila svůj manažerský tým
Rasmus Godiksen se připojil k dánské exportní agentuře EKF jako ředitel oddělení
risk & treasury. Do EKF přešel
z Danske Bank, kde 2 roky
působil jako hlavní kvantový
analytik.
Před působením v Danske Bank pracoval Godiksen více než 11 let v investiční společnosti Nordea
Asset Management, kde se stal vedoucím modelů
tržních rizik.
Na této pozici vedl tým, který měl odpovědnost za
modely tržního rizika společnosti Nordea Asset Management používané pro trhy rizikového kapitálu.

Vláda Spojeného království ukončí podporu
pro fosilní paliva
Vláda Spojeného království oznámila ukončení podpory exportním projektům
v oblasti fosilních paliv. Země
se v posledních letech dostala pod palbu kvůli finanční podpoře těchto projektů
prostřednictvím státní exportní úvěrové agentury
UK Export Finance (UKEF).
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Jak je uvedeno v prohlášení vlády, nová politika ukončí „britské exportní financování a podporu novým projektům v oblasti ropy, zemního plynu nebo uhlí, s velmi
omezenými výjimkami.“ Tato politika bude implementována po období konzultací a vstoupí v platnost
v listopadu 2021.
Mezitím bude UKEF nadále zvažovat žádosti o podporu v ropném a plynárenském sektoru, státní financování exportních uhelných projektů bylo na začátku
roku 2020 zastaveno. V listopadu, před oznámením
nové politiky, UKEF zveřejnil, že v současné době zvažuje žádosti o podporu sedmi projektů zahrnujících
fosilní paliva a 10 žádostí o krytí financování v tomto
sektoru.
Pokud jde o fosilní paliva, UKEF byl kritizován za jeho
značnou podporu pro toto odvětví – zejména proto,
že britská vláda v loňském roce uzákonila cíl dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů (GHG) v Británii do roku 2050.
Někteří odborníci poukázali na to, že je pokrytecké
mít silnou domácí politiku v oblasti klimatu a zároveň
poskytovat miliardy liber na exportní projekty v oblasti fosilních paliv, které poškozují životní prostředí
a brání přechodu země na nízkouhlíkovou ekonomiku.
Další vlády také přestávají podporovat fosilní paliva.
Švédsko zakázalo podporu těžby a průzkumu fosilních paliv po roce 2022, Francie v roce 2019 zakázala
jakékoli vývozní úvěry na uhlí, břidlicovou ropu a plyn.
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US EXIM mění pravidla, aby zvýšil svou
konkurenceschopnost vůči Číně
US EXIM snižuje podíl amerického
zboží a služeb na celkové hodnotě
exportních projektů, a to z 85 % na
51 % u deseti sektorů, které jsou
považovány za zásadní pro zvýšení konkurenceschopnosti USA oproti Číně. Předsedkyně US EXIM Kimberly Reed uvedla, že tato změna
usnadní bance podporu transakcí v oblastech, jako je
bezdrátová technologie 5G, kde nebylo možné splnit
původní pravidlo pro podíl na hodnotě vývozu.
Deset sektorů zahrnuje: umělou inteligenci, biotechnologie, biomedicínské vědy, bezdrátové komunikační
technologie (včetně 5G), kvantové počítačové systémy, obnovitelné zdroje energie, energetickou účinnost a skladování, polovodiče, výrobu strojů, finanční
technologie, úpravu vody a kanalizace, vysoce výkonné výpočetní systémy.
Nová pravidla také umožní, aby US EXIM mohl schválit
transakci, i když nesplňuje 51% podíl amerického zboží a služeb, pokud tato transakce posílí konkurenceschopnost USA vůči Číně a vývozce poskytne písemný plán pro rozšíření pracovních míst v USA v daném
sektoru v následujících třech až pěti letech. ‹

Dopis

EGAP poskytuje pojištění
vývozních pohledávek...
do zemí EU a OECD skupiny 0. do 31. 12. 2021 a záruky za úvěry COVID PLUS do 30. 6. 2021
Vážení exportéři, vážení partneři českého exportu,
dovolte nám Vás pozdravit s přáním všeho nejlepšího
do roku 2021. Věříme, že bude lepší než ten minulý.
Dále nám dovolte seznámit Vás se službami státní
pojišťovny EGAP upravenými speciálně na pomoc
českým vývozcům ohroženým dopady aktuální virové
pandemie. Jsou to zejména:
Pojištění vývozních pohledávek – pojištění pohledávek proti komerčním a politickým rizikům nezaplacení v důsledku platební neschopnosti či platební nevůle zahraničního kupujícího, tzn. pro případ, když Váš
odběratel ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku Vaší pohledávky, tj. fakturu za dodané zboží. Naše společnost Vám může nabídnout jak
u Vašich připravovaných nových, tak i u stávajících obchodních případů, kde dodávky směřují do rizikových
teritorií (např. do států SNS, Afriky, Jižní Ameriky, Asie),
nechat si prověřit Vašeho zahraničního odběratele
a v případě kladného výsledku využít i možnosti si nechat pojistit Vaše pohledávky proti riziku nezaplacení.
Vzhledem k nastalé situaci pandemie covid-19 se výše
uvedená nabídka dočasně vztahuje i na pojištění krátkodobých pohledávek do zemí EU a OECD (tedy všech
států Evropské unie, USA, Austrálie, Kanady, Japonska,
Izraele atd.), kde naše pojišťovna EGAP dostala Evropskou komisí povolenou výjimku na pojištění krátkodobých pohledávek do těchto zemí s tím, že pohledávky
můžeme přijímat k pojištění do 31. 12. 2021, tj. vznik
pohledávky. Po tomto datu budou dobíhat pojištěné
splatnosti a celkové ukončení smluv je do 30. 6. 2022.
Vzhledem k probíhající pandemii je možné, že tato výjimka bude dále prodloužena.

problém pro řádný chod společnosti. Vládní program
COVID PLUS byl prodloužen do 30. června 2021, a tudíž je možné využít tento program ještě dalších několik měsíců. Kromě prodloužení dostál COVID PLUS
také změn, které jej mají dále zatraktivnit. Jedná se
o prodloužení délky splácení na 6 let pro provozní i investiční úvěry, prodloužení lhůty pro řádné a včasné
placení závazků dodavatelům z 21 na 30 dní a také
snížení stropu pro marže bank. Program je určen
všem vývozcům či výrobním podnikům, kteří mají alespoň 250 zaměstnanců (počítáno ve skupině) a potýkají se s nedostatkem likvidity způsobeným současnou pandemií.
O záruku COVID PLUS můžete žádat prostřednictvím
své banky.
Pojištění investic – i přes současné těžkosti a omezení spojená s přeshraniční hospodářskou činností vidíme mnoho firem, které uvažují strategicky, a naopak
nacházejí dobré příležitosti k rozvoji, například formou
akvizic zahraničních výrobců, kteří se mohli dostat do
obtíží, za účelem dosažení synergických efektů z vertikální či horizontální integrace a posílení přítomnosti na
svých cílových trzích. V těchto případech ošetří rizika
naše produkty investičního pojištění – přímo pro české investory je určen produkt pojištění investic proti teritoriálním rizikům (vyvlastnění, politické násilné
činy, převod výnosů do ČR) a pro banky je připraven
produkt pojištění úvěrů na investice proti nesplacení.
Informace o všech našich produktech, podmínkách
a způsobu podání žádostí můžete získat na našich
webových stránkách www.egap.cz nebo si je můžete
vyžádat na akvizice@egap.cz.

K samotnému prověření Vašeho obchodního případu
lze využít náš webový portál https://eol.egap.cz/
home/login

Vaše dotazy rádi zodpoví naši akviziční specialisté
Ing. Jiří Šrámek a Ing. Miloš Benš na telefonních
číslech 723 618 992 a 724 761 444.

Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu – pojištění výrobního rizika Vám ošetří
riziko neodebrání zboží. Pojištění kryje náklady na samotnou výrobu. V kombinaci s pojištěním pohledávek
si tak můžete pokrýt celý obchodní případ, tedy od
samotné výroby až po finální dodávku a její zaplacení.

Přejeme Vám hodně zdraví a úspěchů při Vašem
podnikání.

JUDr. Ing. Marek Dlouhý

Ing. Jan Dubec

Záruky za provozní a investiční úvěry – COVID
PLUS – nedostatek likvidity může být zásadní

náměstek generálního ředitele
Obchodní úsek

ředitel
Odbor akvizic a pojištění
dodavatelských úvěrů.
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Podpora exportu v roce 2020
a programy na rok 2021
› Autor: Karolína Vozková

Rok 2021 byl pro nás, stejně jako pro většinu exportérů, plný výzev, a to primárně s ohledem na koronavirovou pandemii. Snažili jsme se v maximální možné
míře naplnit naše hlavní poslání, zapůsobit proticyklicky, a podpořit tak co nejvíce českých vývozců
v době, kdy nás nejvíce potřebují. Urychlovali jsme
procesy, snižovali poplatky a primárně jsme zavedli
program záruk COVID PLUS a pojišťovali jsme větší
škálu krátkodobých vývozů. Souhrnná čísla dokazují,
že se naše úsilí vyplatilo.
Pojištěný objem (v mld. Kč)
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* Pozn.: z toho 35 mld. pojištění + 16,5 mld. Kč schválených záruk COVID PLUS
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Za rok 2020 jsme podpořili celkem 123 exportérů.
Uzavřeli jsme 249 pojistných smluv v celkovém objemu 35 mld. Kč a poskytli 55 záruk za více než 9,7 mld.
Kč. Celková výše úvěrů, ke kterým jsme v roce 2020
schválili poskytnutí záruky, nicméně činí 16,5 mld. Kč
s tím, že k podepisování schválených záruk, které do
konce roku 2020 nebyly uzavřeny, postupně dochází
v prvních týdnech roku 2021. Naše podpora směřovala do rekordního počtu zemí, konkrétně do 47, tedy
o 12 více než v předchozím roce.
Výše uvedených výsledků jsme dosáhli jednak poskytováním standardního pojištění, ale i pomocí nových
programů na podporu českých podnikatelů v kontextu koronaviru. Jedná se primárně o již zmíněné záruky
COVID PLUS, které EGAP začal poskytovat na konci
první poloviny roku 2020. Tyto jsou poskytovány za
účelem zachování a zvýšení dostupnosti likvidity,
konkrétně jsou vázány na úvěry na provoz, pracovní
kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a udržení podnikání (investiční úvěry).
S ohledem na fakt, že komerční úvěrové pojišťovny
v krizových obdobích často snižují rizikový apetit, pozorovali jsme v EGAP zvýšenou poptávku i u klientů,
kteří jsou standardně obsluhováni komerčním trhem.
K tomuto přispěla i výjimka Evropské komise, na základě které mohou jednotlivé exportní úvěrové agentury dočasně poskytovat krátkodobé pojištění i v rámci EU a dalších vyspělých zemí, což za standardních

Zdroj: Adobe Stock

Shrnutí roku

Shrnutí roku

podmínek není možné. U produktů B – Pojištění
krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru a Bf
– Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru tak došlo v roce 2020
k 5násobnému nárůstu oproti roku 2019.
Pojistné produkty – B, Bf
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V roce 2021 očekáváme přetrvávající zvýšený zájem
o služby EGAP. Kapacitně i kapitálově jsme připraveni zvýšené poptávce vyhovět. Program záruk COVID
PLUS pokračuje do 30. 6. 2021, výjimka na poskytování krátkodobého pojištění v zemích s nízkým rizikem
pokračuje až do 31. 12. 2021. V rámci programu COVID
PLUS došlo navíc od 1. 1. 2021 k navýšení procenta
krytí z 80 % na 90 %. Celkově máme v současné chvíli
prostor poskytnout záruky do výše 50 mld. Kč, nicméně pokud by poptávka toto číslo přesáhla, je možné,
že dojde k navýšení tohoto limitu, vázaného na prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu do fondu na
krytí závazků z poskytnutých záruk. Nadále budeme
pokračovat ve zrychleném režimu při případných výplatách pojistného plnění a budou omezeny poplatky spojené s uzavíráním pojištění. Celkově se v rámci
vyšší podpory exportérů snažíme zjednodušovat
a urychlovat jednotlivé procesy. Snižování administrativy pro klienty, automatizace a digitalizace služeb je
rovněž jedním z hlavních cílů EGAP v rámci strategie
pro následující období. ‹

rok
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Loňské akce

Rok 2020 v obrazech
Jaký byl? Hodně nestandardní. A taky hodně online. Především byl ale náš. I přes celosvětovou
pandemii jsme se nenechali okolnostmi udolat a pokračovali jsme aspoň v online režimu
tak, jak nám okolnosti dovolovaly. I když jsme nemohli navštěvovat exportéry v místě
jejich podnikání, připravovali jsme online konference, diskutovali jsme nad dopady covidu
a především jsme hledali účinná řešení, abychom vás, exportéry, dokázali co nejvíce podržet
v těchto nelehkých časech. Situace nebyla jednoduchá pro nikoho, ale v jednom jsme si
jisti: všichni, kdo participovali jakýmkoli dílem na českém exportu, dělali maximum pro to,
abychom nově vzniklé podmínky překonali a abychom podrželi český export. Věříme, že se
nám to dařilo a bude dařit dál.

14

Loňské akce

V lednu jsme v EGAP přivítali partu z VŠE …covid byl před branami.
15

Loňské akce

V únoru jsme ještě byli hosty konference „Možnosti a meze
digitalizace v bankovnictví“ na VŠE v Praze.

❗

Ještě leden: Návštěva exportéra Kolegové z obchodního
úseku EGAP společně se zástupcem Raiffeisenbank
ČR navštívili ve Frýdku-Místku společnost Vyncke.com,
která vyrábí speciální kotle na spalování biomasy.
Těšíme se na budoucí spolupráci. :)

♨

Spolu s 19 firmami jsme se účastnili Česko-tatarstanského
business fóra v Kazani.
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Bylo 10. 3. 2020 – začali jsme žít online.

Loňské akce

18. duben 2020: Předseda představenstva EGAP Jan Procházka
diskutuje živě na ČT 24 o dopadech pandemie covid-19
na export.

A byl říjen. Pracovní řád se zase vrátil do staronových online
kolejí.

I přes to, že byl Mezinárodní stavební veletrh 2020 v Brně
zrušen, spolu s TA ČR jsme uspořádali již tradiční seminář
z oblasti vědy a výzkumu virtuálně.

👏

Konečně
Jan Procházka poprvé od propuknutí pandemie
osobně na konferenci pro exportéry.

Ani v létě jsme nezaháleli. Exportní fórum 29. července 2020.

Rok 2020 jsme zakončili online :-) se spoustou snů.
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Jan Procházka:
Globální obchod zažívá revoluci.
Naše firmy ji zvládají
Pandemie covidu-19 působí jako urychlovač nastartovaných revolučních trendů. V jejich
důsledku budou výrobní řetězce zítřka kratší a role Číny ve světové ekonomice (i proto) jiná.
O podrobnostech hovořil v rámci listopadového ekonomického fóra „Kostelec“ zakladatel
pořadatelské konzultační společnosti Alter Eko Roman Chlupatý s generálním ředitelem
Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Janem Procházkou.
› Autor: Roman Chlupatý, Trade News

Novým prezidentem USA se stal Joe Biden. Končí tak velmi turbulentní vláda Donalda Trumpa,
který v mnoha ohledech boural zažité pořádky
a normy na globální scéně. To se týkalo i obchodu, nebo obecněji přeshraničních toků, na nichž
je Česko do značné míry závislé. Co i proto změna v Bílém domě znamená?
Zřejmě dojde k pohybu v daňové oblasti, kde čekám
nějaká zvýšení. Zároveň si myslím, že dojde k oslabení
pobídek, i když to asi nebude až tak silné. Přece jen teď
zažíváme velmi specifické časy, mám na mysli pandemii covidu-19, a nikdo se tak nejspíš nebude hrnout
do zvyšování daní a podobných kroků, jen aby naplnil
státní rozpočet. Co se pak zmíněných globálních pořádků týče, podle mě dojde k jistému uklidnění a sladění, čímž nemám na mysli jenom přistoupení Ameriky
k pařížské dohodě, ale vůbec narovnání vztahů v NATO
a obecněji se spojenci. Všichni asi očekáváme, že se
vztahy s Evropskou unií, Kanadou, ale také s Čínou
s příchodem nového prezidenta zklidní.
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Co se obchodních bariér všeho druhu týče, to, co
dělal Donald Trump, nebylo ničím novým. Trump
to jen dělal svým dryáčnickým stylem a k tomu
„přitopil pod kotlem“. Dojde i v tomto ke změně?
Bude napříště globální obchodní režim předvídatelnější, stabilnější, a tím pro české exportéry
a importéry lepší?
Možná pan Trump předvídal, že bude mít jen jeden
mandát. A proto chtěl všechno stihnout hned. A stihl toho tedy neuvěřitelné množství. Minimálně v tom
smyslu, kolik lidí naštval… Na druhou stranu je určitě
třeba reflektovat i to, že od něj přišel nějaký impulz,
a věci se tak daly do pohybu. To je dobře. Napříště by
to jen nemuselo být tak divoké. Mimo jiné proto, že
pro české exportéry je Amerika důležitým trhem, což
ostatně ilustrují i naše aktivity: i když se to moc neví,
EGAP tam v poslední době pomáhal s vývozem například gumárenským firmám nebo vodním turbinářům.

Zdroj: Alter Eko

Rozhovor

Rozhovor

Změnilo se, jak EGAP vnímal rizikovost USA
v době vlády Donalda Trumpa?
OECD zařazuje země do určitých kategorií. Nejde tedy
o jejich rating, ale o systém, který bere v potaz, zda jde
o demokracii, částečnou demokracii nebo diktaturu
a podobně.   Spojené státy jsou, pochopitelně, zařazeny do první kategorie, což znamená, že vývoz podporovat moc nemůžeme, respektive nemohou se pojišťovat takzvané
kraťasy, tedy obchody do dvou let.
Amerika zůstane
Nebylo tak úplně
důležitým trhem
jednoduché s exportem do USA pomáhat, ale určitě
jsme během vlády
prezidenta Trumpa
sledovali zvýšený
zájem o něco podobného. Ne snad
proto, že by někdo
českým exportérům nějak extra
komplikoval život, ale prostě proto, že se během posledního roku, roku a půl objevily signály zpomalení světa,
možná i recese. A    to je také důvod, proč se zvýšil zájem
o Evropu; exportéři si u nás aktuálně primárně pojišťují své obchody v rámci EU.

Pojišťujeme daleko víc byznysu v rámci EU
Předpokládám, že je pod tím podepsán covid-19,
respektive boj s ním.
Je to strašně netypické, 51 procent našich běžných
produktů, jako je pojištění faktur, dnes kryje obchody
v Evropě. Lidé si začínají možná rizika související s pandemií trošku víc uvědomovat a sledovat je. Začínají si
pojišťovat i ty věci, o kterých by člověk za normálních
okolností řekl, že nejsou úplně nutné. Nicméně platí,
že „škody nezjistí, kdo se pojistí“, a proto sledujeme
nárůst i v případě opravdu bezpečných zemí.
Jedním z rizikových faktorů, které budou nadále
hýbat globálním obchodem – a covid-19 v tomto zafungoval jako pomyslný katalyzátor – je
americko-čínské soupeření, ne-li přímo válka,
o příští podobu světa. Ta, na tom se shodneme,
bude pokračovat i po nástupu Joe Bidena do
prezidentského úřadu, i když nejspíš dojde k jisté kultivaci vztahů. Co konkrétně to znamená?
Globální řetězce se nejspíš trochu změní, obrovské
vzdálenosti se ukázaly jako problém, což covid-19
jen připomněl. Nejde přitom jen o náklady, ale také
o schopnost dodávky nějak zařídit a uřídit. Všichni tak
teď hledají jednodušší a bližší odbytiště, přemýšlejí

o tom, jak podpořit domácí byznys a tak dále. Čína se
i proto podle mě bude muset napříště zase o něco
víc otevřít a zároveň ukázat vlídnější tvář; alespoň já
čekám, že do toho příště nepůjde po hlavě.
Repatriace výroby do Evropy na straně jedné
a zklidnění globální scény – její větší stabilita – na té
druhé by měly nahrát mimo jiné i českým firmám.
Určitě, berme současnou situaci jako příležitost. Ne
všechno musí být vyrobeno v Číně, celkový řád se
touto premisou začíná řídit, postupně se mění a já věřím, že toho čeští exportéři dokážou využít. Vždycky
jsme byli flexibilní, byli jsme schopní se přeorientovat
tam, kde byl byznys. A podle mě to platí i dnes. Naše
firmy to zvládají.
Využívají tak příležitosti dané probíhajícím
historickým zlomem, jehož jedním střípkem je
geopolitika či mocenský rebalanc. Negativem je
pochopitelně riziko, jehož samotná definice se
v mnohém mění. To platilo před pandemií a v jejím důsledku to platí dvojnásob. Nakolik s dnešní specifickou, turbulentní dobou může pomoct
EGAP, respektive co pro ni nabízí?
Naším novým produktem, čímž reflektujeme celoevropský a vlastně celosvětový trend, je pomoc na domácím trhu. Konkrétně jde o program COVID+, který pomáhá firmám nad 250 zaměstnanců. Nejčastěji tím, že
jim dotváří pracovní kapitál. Pokud mají úvěr od banky
a ta si není stoprocentně jistá tím, zda jim poskytnout
nějakou další bankovní facilitu, pojistí se z 80 procent
u českého státu, zaplatí za to za první rok 44 bazických bodů, čili relativně nízký poplatek, a technicky by
za to danému klientovi neměla nic přeúčtovávat. To
je současnost a blízká budoucnost. Myslím, že v tom
budeme pokračovat a minimálně do poloviny příštího
roku bude COVID+ fungovat.
Hrozí, že se vyčerpá? Jinými slovy, měli by si zájemci pospíšit?
Tento program se hned tak nevyčerpá. V březnu se
vystřelilo bazukou, na COVID+ se vyčlenilo 142 miliard korun. Já si nemyslím, že je to špatně. Vždyť to
samé udělali i Němci, Italové nebo Francouzi. Nikdo
dnes nemá načerpáno 80 až 90 procent, všichni se
pohybují někde mezi 25 a maximálně 30 procenty.
My jsme dnes na dvanácti miliardách. Stručně, nemyslím si, že by se velké exportní firmy měly bát, že by
na ně nedošlo. ‹
Zdroj: Alter Eko
Celou debatu najdete na webových stránkách
ekonomického fóra Kostelec
(www.altereko.info/Kostelec2020).
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Egap hrátky

Spojovačky
Kolik právníků je třeba na výměnu žárovky?

A znáte tento?

Třiapadesát:

Zvířátka v lese se domluví, že budou říkat vtipy
a pokud se někdo z nich při vyprávění nezasměje,
daný vypravěč bude vždy sežrán.
Jako první vypráví vtip jelen, všichni se smějí, jen želva
ne – sežerou tedy jelena.
Jako druhá vypráví vtip liška, všichni se smějí, jen
želva zase ne – sežerou tedy i lišku.
Jako další vypráví vtip medvěd, všichni se smějí, jen
želva opět ne – sežerou tedy také medvěda.
Najednou se želva začne hrozně smát a říká:
"Teda jelene, to bylo dobrý!"

8 se dohaduje,
1 žádá o odročení,
1 vznáší námitku,
1 se tváří vážně,
2 zkoumají precedenty,
1 diktuje dopis,
1 klade podmínky,
5 vyplňuje časovky,
1 dosvědčuje,
1 předkládá otázky,
2 urovnávají,
1 nařídí sekretářce vyměnit žárovku
a dalších 28 předloží účty za odborné služby.
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Jestli jste až doteď tiše četli, vyplňovali a přemýšleli,
máme pro vás jedno řečnické cvičení. Hlas je v dnešní
online době důležitější než nový outfit, tak si procvičte
mluvidla a řekněte nahlas několikrát za sebou tyto
jazykolamy, ať jste na další telco dobře připraveni:
Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír
hrála Klára Králová. / Kapka kapla, klapka klapla.
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Zóna pro ty, kdo si umí hrát

Sudoku
Sudoku je logický hlavolam, jeho název vznikl
z japonského "Súdži wa dokušin ni kagiru".
Původem je hra z amerického magazínu
o hlavolamech. Teprve v roce 2004 se hra dostala
do Anglie a od té doby se začala šířit do zbytku světa.
V Česku vyšlo  Sudoku poprvé v roce 2005
na stránkách Lidových novin.
Cíl: Doplňte tabulku Sudoku o zbývající číslice 1 až 9 tak,
aby se žádná číslice v žádném sloupci, řádku a ani v jednom
z devíti čtverců (3x3 čtverečky) neopakovala.
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Obtížnost: Medium, stupeň obtížnosti 0,50

Křížovka

V barevných políčkách vyjde letopočet, který je
důležitým milníkem v historii EGAP.

Už 29 let jistíme váš byznys. #SpoluToZvládnemeITeď
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 emě západní Afriky, kde vloni realizovali české firmy projekt výstavby 11 nemocnic a 1 polikliniky (pokud jste pozorně četli časopis, na zahřátí
Z
jednoduchá otázka).
Sociální síť, kde jsou nejvíce aktivní politici, novináři... a Egap.
K řestní jméno předsedy představenstva EGAP, jeho tiskového mluvčího nebo ředitele Odboru akvizic a pojištění EGAP.
Pod jakým uživatelským účtem vystupuje na TikToku Úřad vlády České republiky?
„Helenko, já jsem vítací typ. Ovšem aby bylo vítání, musí bejt napřed loučení“. Ze kterého Svěrákova filmu je tato hláška přímo z úst Zdeňka Svěráka?
Jak je velký vesmír?*
Jak se jmenuje jedním slovem dokument, který podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok a na kterém v EGAP už hezkých pár týdnů
pracujeme?
V yhledávač Google si hodně lidí přivlastnila do své rodiny a udělala si z něj příbuzného. Jak ho nazývají?
Jak se jmenuje tento časopis a zároveň předseda představenstva a generální ředitel EGAP?
Nejčastější způsob práce lidí kancelářských profesí v dnešní pandemické době?
„Když na komín, tak na komín!“ V jakém filmu to trucovitě prohlásila Magda Vášáryová?
Jaké ministerstvo je jediným akcionářem EGAP?
Kde máme všichni sedět, abychom nezvětšovali reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších osob, které přímo nakazí jeden nakažený?
Jak se jmenuje online systém pro exportéry?
* Nebojte se to napsat po pravdě. Ani tak geniální fyzik jako byl Stephen Hawking neváhal přiznat, že něco neví, nebo že se v něčem mýlil.
A jsme u konce. Doufáme, že jsme vás poučili i pobavili a děkujeme za přízeň. Už teď shromažďujeme materiál na další číslo. Těšte se na příští počteníčko.
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A jsme u konce.
Doufáme, že jsme vás poučili i pobavili a děkujeme za přízeň.
Už teď shromažďujeme materiál na další číslo.
Těšte se na další počteníčko.
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