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Za dobu své existence EGAP pojistil export:
27 500 osobních automobilů

991 trolejbusů

4 900 autobusů

169 vrtulníků

4 220 nákladních vozů

59 elektráren

1 550 traktorů

10 letadel

www.egap.cz

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)
byla založena v roce 1992 a za 23 let své existence pojistila
export za více než 720 mld. Kč. Jde o vývoz, který by s největší
pravděpodobností bez pojištění EGAP nevznikl. Jediným akcionářem
EGAP je stát, který společnost ovládá prostřednictvím 4 ministerstev
(Ministerstva financí, průmyslu a obchodu, zahraničí a zemědělství).
Svými produkty pokrývá všechny fáze obchodních případů
a exportérům nabízí srovnatelné podmínky jako zahraniční úvěrové
pojišťovny. Díky tomu mohou obstát v silné mezinárodní konkurenci.
Od roku 2013 výrazně stoupla také podpora exportérů z řad malých
a středních podniků. Už v roce 2013 začal EGAP organizovat semináře
o svých službách právě pro tento segment vývozců. Jen v loňském
roce se jich účastnilo více než 1500 podnikatelů. A nové smlouvy
právě s malými podniky začínají přibývat.

E GAP uzavřel od roku 2013 celkem 86 nových pojistných
smluv v úhrnném objemu více než 4 mld. Kč, které se týkaly
vývozu malých a středních podniků.
E
 GAP pojišťuje v České republice přibližně 10 %
veškerého exportu mimo Evropskou unii.
E
 GAP spolupracuje se všemi bankami na českém trhu.
E GAP pojišťuje vývozcům faktury už od 100 000 Kč.
E GAP má produkty upravené speciálně pro malé a střední
podniky.
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EGAP a podpora exportu malých a středních podniků
Podíl malých a středních podniků na celkovém exportu České republiky
stále roste a podle výzkumu, který EGAP prováděl společně s Asociací
malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), vás více než 50 %
vyváží své výrobky do zemí mimo Evropskou unii. Dobýváte světové trhy,
podceňujete ale rizika s tím spojená.
Řada z vás je přesvědčena o tom, že EGAP je tu jen pro velké firmy. Ne, je
tu i pro vás! Pojišťujeme totiž všechny exportéry bez rozdílu právní formy,
velikosti a objemu financování. Nezasahujeme ale do pole působnosti
komerčních pojišťoven, tudíž nepojišťujeme úvěry do 2 let splatnosti při
exportu do zemí EU a OECD. Naopak vám můžeme pomoci snížit riziko tam,
kde komerční pojišťovny nemohou. Pojišťujeme totiž tržně nezajistitelná
rizika (komerční i politická).
Připravili jsme pro vás balíček produktů, které můžete v rámci služeb EGAP
využívat. Jde o celé spektrum služeb, které vám mohou pomoci eliminovat
případná rizika spojená nejen s nezaplacením ze strany odběratelů, ale
chrání vás i před dalšími riziky spojenými s exportem mimo země EU,
včetně rizik politických.
Produkty jsou upraveny tak, aby pro vás jejich využití znamenalo co
nejmenší administrativní zátěž a zároveň aby mohly být vaše obchodní
případy projednány co nejrychleji.
Veškeré informace k produktům včetně potřebných formulářů
najdete na www.egap.cz/egap-pro-msp.
Pojistné produkty, které EGAP nabízí svým pojištěním se státní
podporou, zaručují klientům komplexní úvěrovou pojistnou ochranu
po celou dobu trvání exportního kontraktu. Bez nich by čeští exportéři
prakticky neměli šanci získat středně nebo dlouhodobý bankovní úvěr
nebo záruku, především v momentě, kdy hledají obchodní příležitosti na
trzích se zvýšeným teritoriálním i komerčním rizikem, ale zato dynamických
a atraktivních. Jen v roce 2014 pojistil EGAP český export do 38 zemí světa.
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Teritoriální struktura nově uzavřených pojistných smluv
v roce 2014 (v %)

Slovensko
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R
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I malé a střední podniky většinu pojistných produktů EGAP využívají.
Jedná se zejména o pojištění úvěrů na předexportní financování, pojištění
vývozních dodavatelských úvěrů, výrobního rizika a bankovních záruk.
Speciálně pro MSP je určena velmi zjednodušená verze pojištění jak
předexportních úvěrů, tak bankovních záruk. Zjednodušení spočívá
v tom, že když se rating klienta zpracovaný bankou pohybuje v předem
stanovených mezích, EGAP již jeho rizikovou analýzu nedělá a pojištění je
de facto automatické. Hlavní výhodou je tedy především rychlost celého
procesu a nízká administrativní náročnost.
Po celé České republice probíhá série seminářů, kde jsme připraveni novým
zájemcům z řad MSP poskytnout veškeré informace k našim produktům
a službám. Jejich seznam najdete na www.egap.cz/seminare. Pokud máte
zájem o individuální konzultaci, kdykoliv napište na info@egap.cz.
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AMSP: Zabezpečení pohledávek je základním předpokladem
vývozu do rizikovějších teritorií
Krize na Ukrajině, pád rublu a technický bankrot Řecka opět tuzemským
firmám připomněly, že žádné stromy nerostou do nebe a že ambice
musí podnikatelé trvale vyvažovat řízením rizik. Pro exportéry, kteří musí
odhadovat vývoj podnikatelského prostředí třeba i v několika desítkách
zemí, to platí dvojnásob. Rizika měnového charakteru, nevyzpytatelné
chování obchodních partnerů nebo špatná struktura exportních úvěrů
jsou nejčastějšími důvody pádů tuzemských vývozců. Pokud malé a střední
a firmy ignorují řízení rizik, hrozí jim sice nemalé ztráty, ale pozitivní zprávou
obvykle bývá to, že se poučí. Pokud se tytéž podniky navíc rozhodnou
spekulovat, například na vývoj cizí měny, čeká je obvykle již jen insolvenční
věnec.
Téměř 50 % malých a středních exportérů již vyzkoušelo mimoevropské
teritorium. Fakticky to znamená, že si otestovali rizikovější trhy, na kterých
mají omezenou právní ochranu, nemluvě o odlišné mentalitě odběratelů.
Přesto se jedná o dobrou zprávu, protože jedním s nástrojů, jak redukovat
rizika, je diversifikace exportních zemí. To ale platí pouze při zachování dvou
předpokladů. Prvním z nich je dosahování vyšších marží na rizikovějších
teritoriích, neboť kupecké počty jasně říkají, že zvýšené riziko musíme
vyvážit vyšším ziskem. Druhým předpokladem je zabezpečení pohledávek.
Varianta, kdy budeme prodávat například na latinskoamerické trhy
s minimální přidanou hodnotou a navíc pohledávky nepojistíme, je hazard,
který může ohrozit celou firmu. Odpis velké pohledávky totiž způsobí
nejen okamžitou ztrátu hotovosti, ale jasně naznačujeme bankám, že
nedokážeme zacházet s cizími zdroji.
I proto jsme se rozhodli připravit ve spolupráci s Komerční bankou
a Vysokou školou finanční a správní podnikatelský manuál Řízení exportních
rizik malé a střední firmy. Na padesáti stránkách vás provedeme všemi
nástrahami zahraničního obchodu a na praktický příkladech ukážeme,
jak se proti nim zabezpečit. Najdete v něm mimo jiné i to, proti jakým
rizikům můžete využít pojištění od EGAP. Důkazem toho, že se to vyplatí, je
i tato brožura, která představuje téměř třicet projektů malých a středních
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Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR
představuje publikaci

„Přehlednost,
zkratka, vhodná grafika
– těmito slovy se dá nejlépe
popsat publikace, kterou aktuálně
vydává Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR v nakladatelství
Vysoké školy finanční a správní Eupress. Toto složité,
ale stále důležitější téma je popsáno odborně a současně tak,
že se v něm zorientují i ti, kteří se s nástrahami zahraničního obchodu
teprve seznamují. Na autorech oceňuji zejména jejich smysl pro detail, aniž by
přitom připustili příliš velké zjednodušení tématu. Česká republika je exportně
orientovanou ekonomikou a předávání znalostí, stejně jako předkládání nových
postupů v procesním řízení plánů a rizik exportně orientovaných firem, považuji
za zcela zásadní, a je proto moc dobře, že toto dílo vzniklo. Každý exportér,
akademický pracovník nebo vědec, věnující se zahraničnímu obchodu, by měl
mít tuto publikaci jako povinnou četbu.“
Jan Procházka, generální ředitel
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

firem. Ukazuje především to, jak široký je segment pojištěných firem a jak
různorodé je portfolio zemí, kam úspěšně vyvážejí.
Karel Havlíček, předseda představenstva
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
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Typy pojištění:
B 	pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru;
Bf 	pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního
dodavatelského úvěru;
C 	pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského
úvěru;
Cf 	pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého
vývozního dodavatelského úvěru;
D 	pojištění vývozního odběratelského úvěru;
E 	pojištění akreditivu;
F 	pojištění úvěru na předexportní financování výroby;
I 	pojištění investic českých právnických osob v zahraničí;
If 	pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob
v zahraničí;
V 	pojištění proti riziku nemožnosti splnění smlouvy o vývozu
(tzv. výrobního rizika);
Z 	pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti s exportním kontraktem;
ZA aktivní zajištění.
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Některé úspěšné projekty českých exportérů
z řad malých a středních podniků pojištěné
Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s.
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Dodávka náhradních dílů
k vojenským transportérům
ALŽÍRSKO

Vývozce: PAMCO INT., a.s.
Financování: vlastní

Společnosti PAMCO INT., a.s., se podařilo v roce 2011 vyvézt do Alžírska
náhradní díly k transportérům OT-64 v hodnotě 5,9 mil. EUR. PAMCO
INT., a.s., je spojena zejména s vývozem cvičných letadel, vojenských
vozidel a vozidel pro zvláštní účely, ale mezi její aktivity patří rovněž
dodávky velkého množství náhradních dílů, součástek, služeb a jiného
příslušenství. Společnost se zabývá rovněž upgradem zařízení, jejich
modernizací a díky letitým zkušenostem a vlastní obchodní síti se jí daří
úspěšně vyvážet produkty českého průmyslu do všech koutů světa.
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Vývoz malířského sortimentu
ARMÉNIE

Vývozce: Ciret s.r.o.
Financování: vlastní

Společnost Ciret s.r.o. Česká republika je členem mezinárodní skupiny
STORCH-CIRET Group a zabývá se vývojem, výrobou a prodejem
kompletního sortimentu malířského nářadí. V roce 2014 si u EGAP pojistila
několik dodávek malířského sortimentu pro arménského odběratele
v celkové hodnotě téměř 1,4 mil. Kč. Pelhřimovské sídlo společnosti slouží
rovněž jako logistické centrum určené k distribuci jejich výrobků do zemí
střední a východní Evropy.
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Filtračně-kompenzační
zařízení
Vývozce: ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.
Financování: vlastní
BĚLORUSKO

Dodávka dvou sestav filtračně-kompenzačních zařízení v kontejnerovém
provedení pro Běloruský metalurgický závod BMZ byla úspěšně
realizována v roce 2014 a její hodnota činila 960 tis. EUR. Kontejnery byly
vybavené spolehlivou technologii z produkce ČKD ELEKTROTECHNIKA.
Součástí dodávky byla rovněž technická a projektová dokumentace,
náhradní díly, instalace a uvedení do provozu se zaškolením pracovníků.
Společnost ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., se zaměřuje na dodávky
elektrotechnických zařízení, zejména polovodičových aplikací a veškerých
souvisejících služeb.
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Pekárna
Vývozce: J4 s.r.o.
Financující banka: Československá obchodní
banka, a.s.
BĚLORUSKO

Společnost vyvezla menší pec typu PPP 2,1 25.211-ST, která je určena na
pečení bílých baget a žitnopšeničného chleba. Pekárna „Slonin“ patří do
výrobně hospodářské jednotky Brestchlebprom. Je to další vývozní případ
vývozce J4 s.r.o. do Běloruska. EGAP s ním dlouhodobě spolupracuje,
dosud byla pojištěna řada vývozů pekárenské techniky, zejména do Ruska
nebo na Ukrajinu. Pojištění bylo realizováno formou pojistného produktu
typu „C“ nebo „D“.
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Pivovarská linka
Vývozce: NATE – nápojová technika a.s.
Financování: vlastní
GRUZIE

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

Arkon Flow Systems, s.r.o., je výrobcem elektromagnetických průtokoměrů
a dodává i další zařízení v oblasti měřicí a regulační techniky. Hlavní
filozofií firmy je zaměření na propojování nejnovějších komunikačních
technologií s průtokoměry. V nabídce má GPRS, GSM-SMS nebo
i TCP/IP možnosti. V posledních letech realizovala společnost celkem
10 obchodních případů s pojištěním EGAP, a to především do Chile
a Mexika. Nejzajímavějšími projekty byly dodávky pro společnost KINROSS
přes jejich distributora v Chile.
13

Stroj na tkané pytle

JAR

Vývozce: BSW Machinery s.r.o.
Financující banka: HSBC BANK plc – pobočka
Praha

Společnost BSW Machinery s.r.o., výrobce strojů pro produkci tkaných
pytlů z polypropylenu, vyvezla v roce 2011 do Jihoafrické republiky
zakázku v celkové hodnotě 40 mil. Kč. Jednalo se o první společný
obchodní případ, kdy využila služeb EGAP. Do dnešního dne pak
společnost za podpory EGAP vyvezla další dva stroje, a to do Bulharska
a do Tanzánie. Ve všech těchto obchodních případech byla spolupracující
bankou HSBC.
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Stavební výtahy
KANADA

Vývozce: STROS – Sedlčanské strojírny, a.s.
Financování: vlastní

Firma STROS – Sedlčanské strojírny, a.s., byla založena již v roce 1960 a od
té doby se stala jedním z nejvýznamnějších výrobců hřeben-pastorkových
výtahů na světě. I díky pojištění EGAP se povedlo v roce 2014 exportovat
do kanadského Ontaria stavební výtahy a jejich díly v hodnotě téměř
13 mil. Kč.
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Závod na výrobu
řepkového oleje
Vývozce: Farmet a.s.
Financující banka: Česká spořitelna, a.s.
KAZACHSTÁN

Společnost Farmet a.s. je dodavatelem závodu na výrobu surového
řepkového oleje v severní části Kazachstánu. Nová továrna zpracuje
téměř 100 tun řepkového semene za den. Zákazník tím získá téměř
40 tun surového řepkového oleje a 60 tun řepkových výlisků využívaných
v krmivářství. Dodávka zahrnovala stroje a zařízení tvořící kompletní
technologické řešení včetně elektroinstalace a řízení. Základem dodávané
technologie jsou šnekové lisy olejnin značky Farmet.
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Dodávka náhradních dílů
válcovacích tratí
Vývozce: STROJÍRNA TYC, s.r.o.
Financující banka: Komerční banka, a.s.
KAZACHSTÁN

STROJÍRNA TYC, s.r.o., opakovaně dodává náhradní díly válcovacích tratí
bezešvých trub pro kazašskou společnost KSP Steel LLP z Pavlodaru. Kromě
zajištění výroby náhradních dílů se zabývá opravou některých klíčových
podskupin, jako jsou náhonové hřídele nebo stavitelné podstavy, které
se používají pro nastavení konečného rozměru a přesného tvaru trubky.
Výrobky společnosti KSP Steel nacházejí uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu, zejména však v plynárenském a ropném. Výrobní plocha společnosti
přesahuje svojí rozlohou 133 ha a pracuje zde na 7500 zaměstnanců.
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Flexotiskový stroj

KEŇA

Vývozce: SOMA spol. s.r.o.
Financující banka: Československá obchodní
banka, a.s.

Vývozce SOMA zajistil pro keňského partnera TEXPLAST INDUSTRIES LTD
dodávku flexotiskového stroje SOMAFLEX IMPERIA 1270-8 CL EG včetně
montáže a jeho uvedení do provozu. Celková pojistná hodnota je 41 mil. Kč
a bylo využito pojištění typu „Cf“ – pojištění bankou financovaného
střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru.
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Traumatologické implantáty
KOLUMBIE

Vývozce: MEDIN, a.s.
Financování: vlastní

Společnost MEDIN, a.s., přední český výrobce lékařských nástrojů a implantátů, vstoupil na dynamický kolumbijský trh se svým segmentem
traumatologie. Společně s místním partnerem zorganizoval konferenci v kolumbijském městě Cartagena, kde došlo k výměně zkušeností mezi českými
a kolumbijskými lékaři a praktickému školení vybraných typů operací. Mezi
klíčové systémy z portfolia MEDIN, které se v současnosti v Kolumbii operují,
patří dlahování zlomenin distálního radia, hřebování zlomenin proximálního
femuru a operace zlomenin patní kosti systémem C-Nail.
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Vývoz potravinových
doplňků
KUBA

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

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

Vývozce: AZULEX s.r.o.
Financování: vlastní

Společnost AZULEX s.r.o. poskytuje českým subjektům obchodní,
informační a poradenské služby se zaměřením na Španělsko a Latinskou
Ameriku. V roce 2013 se díky ní povedla vyvézt česká cirkulační čerpadla
SIGMA pro tepelnou energetiku na Kubu. Hodnota dodávky byla
864 tis. EUR a zákazník ji zaplatil celou přesně dle podmínek kontraktu.
Financování celé dodávky zajistil exportér vlastními silami.
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Dodávky piva
MEXIKO

Vývozce: Rodinný pivovar BERNARD a.s.
Financování: vlastní

Rodinný pivovar BERNARD a.s. uzavřel pojištění typu „B“ proti riziku
nezaplacení na dodávky piva a obalů mexickému dovozci Importadora
G5C, S.A. de C.V. do města Mexico City. Celková hodnota všech pojištěných
dodávek je 3,2 mil. Kč. Díky pojištění EGAP mohla společnost nově nastavit
platební podmínky a v loňském roce došlo k více než dvojnásobnému
nárůstu exportu pivovaru Bernard do Mexika.
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Převodovky pro ropné plošiny
NIZOZEMSKO

Vývozce: Wikov Gear s.r.o.
Financování: vlastní

Wikov je strojírenská skupina tvořená výrobními závody, které jsou aktivní
na poli výroby a servisu robustních převodovek a ozubených kol do široké
škály průmyslových oborů. Wikov Gear s.r.o. se specializuje na odvětví těžby
ropy a plynu, cementárny a zpracování minerálů, cukrovary, energetiku
a rychloběžné převodovky. V roce 2014 si u EGAP pojistila dodávku
převodovek CJ 46 pro vrtné plošiny v pojistné hodnotě 40 mil. Kč.
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Ultrazvukové průtokoměry
PERU

Vývozce: ELIS Plzeň a.s.
Financování: vlastní

Českému výrobci průtokoměrů kapalin se podařil zajímavý obchod pro
ústředního dodavatele vod v peruánském městě Cusco. ELIS Plzeň a.s.
získal státní zakázku v hodnotě 64 tis. EUR na dodávku 51 kusů bateriově
napájených průtokoměrů typu FLOMIC FL5034. Ty jsou určeny nejen na
měření, ale zejména pro monitorování úniků vody a stavu vodárenských
sítí. Zakázka byla úspěšně provedena v roce 2014.
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Balicí linka na mrkev
POLSKO

Vývozce: Htech cz s.r.o.
Financování: vlastní

Htech cz působí na trhu v oblasti potravinářského a zemědělského
průmyslu od roku 1992 a v roce 2014 si u EGAP pojistila dodávku balicí linky
na mrkev do Polska v hodnotě 185 mil. Kč. Společnost Htech cz poskytuje
kompletní škálu služeb spojených s prvotním zpracováním ovoce, zeleniny,
mražených a dalších produktů a je rovněž jedním z předních tuzemských
výrobců vysokorychlostních balicích strojů do polyetylenové folie. Své stroje
úspěšně vyváží i do mnoha zemí v Evropě, Americe a Austrálii.
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4

Projektování a realizace
přestavby železniční stanice
Lodž

Koncepcja zadaszenia peronów stacji kolejowej Łódź Widzew - 10.2012 - 006

POLSKO

Vývozce: mmcité+ a.s.
Financující banka: Československá obchodní
banka, a.s.

Mmcité+ získala zakázku na přestavbu stanice Lodž, která spočívá v provedení kompletních přístřešků, nástupišť, vchodu do podchodu pro chodce
včetně základů. Hodnota vývozu je cca 35 mil. Kč. Realizace probíhá
od roku 2013. Firma vznikla v roce 1997, zabývá se vývojem, výrobou
a dodávkami prvků městského mobiliáře a speciálními projekty (program
pro železniční stanice, nádraží, autobusová nádraží, letiště – zastřešení,
přístřešky, zastávky, koridory apod.). Majitelé jsou designéři a architekti,
kteří se designu městského mobiliáře věnují už od studií na vysoké škole.
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Zařízení na výrobu
farmaceutických výrobků
POLSKO

Vývozce: G. M. PROJECT, s. r. o.
Financující banka: UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.

Jedná se o dodávku zařízení na výrobu farmaceutických výrobků pro
dovozce BIOMED-LUBLIN v Polsku. G. M. PROJECT je česká inženýrská
firma zaměřená na oblast farmacie, biotechnologie a farmaceutických
substancí s více než 20 lety zkušeností v tomto oboru. Produkt byl pojištěn
jako vývozní dodavatelský úvěr typu „Cf“ v pojistné hodnotě 25 mil. Kč.
Dodávka zařízení probíhala v celkem šesti dodávkách na dvě etapy.
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Balicí linky
RUSKO

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

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

28

Pekařská linka

RUSKO

Vývozce: Liberecké strojírny s.r.o.
Financující banka: UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.

Liberecké strojírny uskutečnily dodávku a kompletaci pekařské linky
na výrobu batonů typu LTB 1010 pro společnost OAO Sochinskij
chlebokombinat v ruském Soči v hodnotě 14 mil. Kč. Společnost Liberecké
strojírny s.r.o. je jedním z největších výrobců moderního pekařského zařízení
v České republice a byla založena v roce 1993. Navázala tím na dlouholetou
tradici a zkušenosti s výrobou pekařských zařízení, která sahá až do 20. let
20. století.
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Ovocné destiláty, likéry,
vodka, whisky
RUSKO

Vývozce: RUDOLF JELÍNEK a.s.
Financování: vlastní

EGAP pojistil zakázku vizovické likérky RUDOLF JELÍNEK na dodávky
ovocných destilátů, bylinných a ovocných likérů, vodky a whisky
v hodnotě téměř 3,4 mil. Kč pro obchodního partnera v Ruské federaci.
Historie společnosti RUDOLF JELÍNEK začíná již na konci 19. století
a zabývá se výrobou alkoholických nápojů a především destilátů. Díky
své tradici a kvalitě je známá svými likéry v celé ČR a také ve světě.
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Zemědělská technika

RUSKO

Vývozce: Farmet a.s.
Financující banka: UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.

Společnost Farmet je dodavatelem zemědělské techniky na zpracování
půdy a setí. Tato technika je dodávána přes importéra v Ruské federaci,
společnost Rostline Agroservis, která zajišťuje dodání strojů konečným uživatelům, a to včetně záručního a pozáručního servisu. Tyto dodávky jsou
realizovány na území celého Ruska. Farmet vyváží zemědělskou techniku
s podporou EGAP i do dalších zemích, např. na Ukrajinu a do Bulharska.
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Stavba pivovaru
Afamia Beverages
SÝRIE

Vývozce: DIO Hradec Králové s.r.o.
Financující banka: UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.

Stavba pivovaru byla zahájena v únoru 2012 a v červenci téhož roku
dokončena. Jde o dodávku pro společnost AFAMIA BEVERAGES
Company LLC s kapacitou 135 000 hl za rok. DIO má rovněž několikaletou
zkušenost s kompletními dodávkami pivovarů jako hlavní subdodavatel
své mateřské společnosti ZVU POTEZ a.s., která v tomto obchodním
případě figuruje naopak jako hlavní subdodavatel. Dalším realizovaným
obchodním případem, kde je hlavním dodavatelem naopak ZVU POTEZ, je
kompletní dodávka pivovaru pro etiopského dovozce RAYA BREWERY S.C.
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Podélná řezačka
ŠPANĚLSKO

Vývozce: SOMA spol. s r.o.
Financující banka: Československá obchodní
banka, a.s.

Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru (Cf ) poskytovaného vývozci SOMA spol. s r.o.
v souvislosti s dodávkou podélné řezačky PLUTO II 1600. Dodávka byla
uskutečněna včetně montáže a uvedení do provozu v místě montáže,
společnosti GAVIPLAS, S.L. ve Španělsku. Pojistná hodnota kontraktu je
3 mil. Kč.
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Předložky do koupelny
UKRAJINA

Vývozce: GRUND a.s.
Financování: vlastní

Společnost GRUND dodává prostřednictvím svého ukrajinského partnera
na tamní trh své koupelnové polyakrylové předložky. I přes konflikt na
východě Ukrajiny jsou její předložky stále žádané, a dokonce i díky EGAP
získali novou zakázku na 12 000 polyesterových podložek vyrobených
novou technologií 3D všívání CutCut, kterou ovládají jako jediní na světě.
Firma GRUND a.s. vyrábí předložky do koupelny již od roku 1990 a patří
v této oblasti ke světové špičce.
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Dodávka udírenských komor
URUGUAY

Vývozce: Mauting s.r.o.
Financování: vlastní

Společnost Mauting specializující se na konstrukci, projekci a výrobu
potravinářských strojů byla založena již v roce 1992. Hlavním programem
je od prvopočátku výroba udíren a zařízení pro tepelné opracování masa.
V roce 2011 získala zakázku na dodávku dvou udírenských komor pro
uruguayského partnera z Montevidea v hodnotě 92 tis. EUR. O úspěchu
zařízení Mauting hovoří i to, že většina jejich zařízení jde na export a jsou
provozována ve více než 50 zemích světa.
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Zařízení na čištění
odpadních vod
UZBEKISTÁN

Vývozce: VA TECH WABAG Brno spol. s r. o.
Financování: vlastní

Společnost byla založena v roce 1994 jako dceřiná společnost Wabag
Wassertechnische Anlagen GmbH & Co. KG, Kulmbach z Německa.
V současnosti je díky úspěšně realizovaným projektům uznávanou
společností ve všech důležitých oblastech úpravy vody. V roce 2014 si
u EGAP pojistila vývoz do Uzbekistánu v hodnotě téměř 14 mil. USD.
Jednalo se o projektování a dodávku zařízení pro čištění odpadních
vod a následný dozor nad jeho montáží a uvedením do provozu včetně
zaškolení obsluhy.
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Podporujeme ty nejlepší.
Ve sportu i v exportu.

biatlonistka Gabriela Soukalová
dvojnásobná medailistka ze ZOH v Soči

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1
Česká republika
tel.: + 420 222 841 111
fax: + 420 222 844 001
e-mail: info@egap.cz
www.egap.cz

