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PŘEHLED  
PRODUKTŮ

B Pojištění faktury  
(splatnost faktury do 2 let)

Bf Pojištění faktury odkoupené bankou  
(splatnost faktury do 2 let)

C Pojištění faktury  
(splatnost faktury nad 2 roky)

Cf Pojištění faktury odkoupené bankou  
(splatnost faktury nad 2 roky)

D Pojištění banky financující vývoz
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F Pojištění předexportního úvěru

E Pojištění akreditivu

Z Pojištění bankovní záruky

I Pojištění investic v zahraničí

If Pojištění bankovního úvěru  
na investice v zahraničí

V Pojištění odstoupení od smlouvy  
zákazníkem (kupujícím)
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DOPRAVA
Export za více než 230 mld. Kč do 58 zemí. Příklady  

pojištěných projektů v dopravě:

• výroba osobních automobilů • autobusy, trolejbusy a tramvaje 
• lodní tankery • vrtulníky a letadla • pneumatiky • náhradní díly

Bělorusko

Čína

Filipíny

Francie

SAE

Rusko

USA

23,1 %

Ostatní

20,5 %

18 %
Indie

12,5 %

9,7 %

3,8 %

3,5 %

3,1 %

2,9 %
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Doprava



Autobusy do Abidžanu

› Vývozce: Iveco Czech Republic

› Financování: Československá a obchodní banka, a.s.

 
Pobřeží slonoviny
Pojištění dodávky 450 českých autobusů z Vysokého Mýta do Pobřeží 
slonoviny. Celková hodnota zakázky činí téměř 2,4 mld. Kč. Společnost 
Iveco Czech Republic zvítězila v  silné mezinárodní konkurenci a  jde 
o první dodávku jejich autobusů s pohonem na CNG na africký konti-
nent.  Většinu zakázky tvoří vozy Iveco Crossway Low Entry, ale Afriča-
né koupili rovněž 50 luxusních autobusů Crealis. Autobusy z Vysokého 
Mýta budou sloužit společnosti Sotra, která je provozovatelem městské 
veřejné dopravy v ekonomicky nejdůležitějším městě Pobřeží slonovi-
ny, Abidžanu. 
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Doprava



› Vývozce: CZ LOKO, a.s. 

› Financování: Commerzbank AG, pobočka Praha 

 
Bělorusko
Kontrakt na dodávku 20 kusů posunovacích dvounápravových diesel 
lokomotiv TME 3 o výkonu 400 kW podepsalo CZ LOKO s Běloruskými 
železnicemi. V  roce 2013 proběhla dodávka 8 kusů, v  roce 2014 pak 
zbývajících dvanácti. Jde o  kompletně novou výrobu, u  níž deklaruje 
vývozce český podíl ve výši 98 %. Lokomotivy jsou vyprojektovány a vy-
robeny v CZ LOKO, dodávka probíhá ve formě nesmontovaných dílů 
v sadách a montáž probíhá v Bělorusku. Společnost CZ LOKO patří mezi 
nejvýznamnější podniky českého železničního strojírenství, projektuje, 
vyrábí a dodává moderní dieselelektrické lokomotivy.

Dodávka lokomotiv 
pro Běloruské železnice
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Doprava



Výroba lodí a lodních trupů

› Vývozce: BARKMET, a.s.  

› Financování: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 
Nizozemsko
BARKMET, a.s. využívá služeb EGAP již od podzimu roku 2006, kdy byl 
pojištěn předexportní úvěr na výrobu lodního tělesa NORMA. Od té 
doby s ním uzavřel EGAP celkem 16 pojistných smluv, především na 
pojištění předexportních úvěrů poskytnutých na výrobu lodních trupů, 
ale v poslední době i celých lodí. Jde o českou firmu založenou v roce 
2003, která se zabývá především stavbou lodí a ocelových konstrukcí, 
která poskytuje svým zákazníkům produkty a služby s vysokou přida-
nou hodnotou.
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Doprava



› Vývozce: M-Steel Project

› Financování: Klub šesti bank

 
Ázerbájdžán
Druhá etapa generální opravy železniční tratě navazuje na nyní již do-
končenou rekonstrukci trati Baku– Bejuk– Kijasik a povede přes členitý 
horský terén až k íránské hranici. Spolupráce s EGAP začala pojištěním 
první etapy v roce 2011 a na základě dobrých referencí byl stejný model 
následně použit i při etapě druhé. Zakázka pro Ázerbájdžánské železniční 
dráhy zahrnuje kompletní dodávky železničního svršku a stavebně mon-
tážní práce na více jak 600 km železniční trati a její nedílnou součást tvoří 
i dodávky kolejnic a dalších výrobků z produkce Třineckých železáren. 
Celková hodnota obou kontraktů přesahuje 750 mil. EUR. a patří k nej-
větším vývozním projektům v EGAP.

Dodávky kolejnic pro modernizaci  
a rekonstrukci železniční tratě Baku – Tbilisi – Kars

8

Doprava



Trolejbusy pro Rigu

› Vývozce: Škoda Electric, a.s.

› Financování: Česká spořitelna, a.s.

 
Lotyšsko
Dodávka 125 trolejbusů pro lotyšskou Rigu je největším kontraktem pl-
zeňské Škoda Electric v novodobé historii společnosti. V průběhu pěti 
let dodá do lotyšské metropole nízkopodlažní kloubové trolejbusy v cel-
kové hodnotě až 2,6 mld. Kč. Součástí smlouvy je také možná opce na 
dalších 38 strojů. První trolejbusy typu Škoda 27 Tr jsou do Rigy dodány 
už v průběhu roku 2014. Škoda Electric dodává trolejbusy také do bul-
harské Sofie a do Bratislavy.
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Doprava



ENERGETIKA  
Export za 310 mld. Kč do 86 zemí. Příklady 

pojištěných projektů v energetice:

Turecko

20 %

18,8 %

Rusko

Ostatní

18,7 %

18,3 %

Slovensko

Gruzie

9,9 %

2,7 %

Srbsko

Čína

4 %

4,3 %
Bulharsko

Írán

3,2 %
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• výstavba a rekonstrukce elektráren • důlní technologie • turbíny  
a další komponenty • vrtulníky a letadla • akvizice vodních elektráren  

• měřící a čerpací technika • koupelnové radiátory

Energetika



› Vývozce: Mavel, a.s.

› Financování: Expobank CZ a.s.

 
Polsko
Předmětem pojištění byly montážní práce a dodávky tří soustrojí Kap-
lanových turbín Mavel KP 3000K3 s příslušenstvím pro vodní elektrárnu 
Lipki v jihozápadním Polsku. Každá z turbín má průměr oběžného kola 
3000 mm a s celkovým výkonem 2 160 kW byly úspěšně uvedeny do 
provozu ke konci roku 2017. Společnost Mavel je dlouhodobě jedním 
z lídrů na polském trhu v dodávce vodních turbín a příslušenství pro malé 
vodní elektrárny a spolupracuje s EGAP již od roku 2004. Od té doby bylo 
úspěšně sjednáno více jak 90 pojistných smluv.

Kaplanovy turbíny
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Energetika



Turbína pro elektrárnu Grati

› Vývozce: Doosan Škoda Power, s.r.o.

›  Financování: Komerční banka, a.s. 

a ING Bank, a Branch of ING-DIBa AG 

Indonésie
Pojištění dodávky celého turbínového soustrojí pro indonéskou elek-
trárnu Grati. Celkový instalovaný výkon elektrárny činí 501 MW, kdy 
turbína vývozce Doosan Škoda Power disponuje výkonem 198 MW. 
Vlastníkem elektrárny je státem vlastněný podnik, který je nejen hlav-
ním dodavatelem elektrické energie, ale i vlastníkem přenosné infra-
struktury v Indonésii. Kontrakt zahrnoval vyjma samotné dodávky parní 
turbíny rovněž i dohled nad uvedením do provozu a zaškolení zaměst-
nanců elektrárny.
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Energetika



› Vývozce: ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.

› Financování: vlastní

 
 
Bělorusko
Dodávka dvou sestav filtračně-kompenzačních zařízení v kontejnerovém 
provedení pro Běloruský metalurgický závod BMZ byla úspěšně rea-
lizována 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,  ná-
hradní díly, instalace a uvedení do provozu se zaškolením pracovníků.  
Společnost ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., se zaměřuje na dodávky elek-
trotechnických zařízení, zejména polovodičových aplikací a  veškerých  
souvisejících služeb.

Filtračně-kompenzační zařízení
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Energetika



Akvizice kaskád vodních elektráren

› Vývozce: Energo-Pro a.s.

› Financování: Česká exportní banka, a.s.

 
Bulharsko
Bulharsko se stalo první zemí, kde společnost Energo-Pro zahájila zahra-
niční expanzi. Společnost Energo-Pro Bulgaria EAD byla založena v roce 
2000. Dnes vlastní a provozuje 14 vodních elektráren. 10 z těchto elek-
tráren vytváří čtyři různé kaskády – Sandanska Bistritsa, Pirinska Bistritsa, 
Koprinka a Petrohan. S celkovou instalovanou kapacitou 166 MW a prů-
měrnou roční výrobou elektřiny na úrovni 410 000 MWh je Energo-Pro 
největším soukromým výrobcem obnovitelné energie v Bulharsku. 
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Energetika



› Vývozce: Ferrit, s.r.o.

› Financování: Česká spořitelna, a.s.

 
Mexiko
Dodávka Diesel hydraulických důlních lokomotiv DLZ210F pro důl Mine-
ra del Norte, kde se těží koksárenské uhlí pro korporaci AHMSA, která 
patří s kapacitou více než 3 mil. tun mezi největší výrobce oceli v Mexiku. 
Společnost Ferrit byla založena v roce 1993 a ve spolupráci se subdo-
davateli vyrábí technologické celky pro využití v hlubinných dolech v ob-
lasti důlní dopravy, ražení a dobývání. Ferrit je na českém trhu jediným 
výrobcem závěsných lokomotiv. Dále dodává drtiče uhlí, manipulátory 
a transportní zařízení. 93 % vlastní produkce míří do zahraničí, odběrateli 
jsou povrchové i hlubinné doly.

Důlní lokomotivy

15

Energetika



POTRAVINÁŘSTVÍ  
Export za více než 16 mld. Kč do 36 zemí. 

Příklady pojištěných projektů v potravinářství:

• pekárenské linky • pivovary na klíč • stáčírny nápojů • technologie  
na výrobu sýrů • nápoje, potraviny a potravinové doplňky  

• balící linky na potraviny

Bělorusko

20,4 %

Irán

14,6 %

Kazachstán

3,7 %

Kuba

19,4 %

Rusko

13,4 %

Ukrajina
6,5 %

Ostatní

22 %
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Potravinářství



Ovocné destiláty, likéry, vodka, whisky

› Vývozce: RUDOLF JELÍNEK a.s.

› Financování: vlastní

 
Rusko
EGAP pojistil zakázku vizovické likérky RUDOLF JELÍNEK na dodávky 
ovocných destilátů, bylinných a ovocných likérů, vodky a whisky v hod-
notě téměř 3,4 mil. Kč pro obchodního partnera v Ruské federaci. His-
torie 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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Potravinářství



› Vývozce: HAME UK TRADE LLC

› Financování: vlastní

 
Ukrajina
Potravinářská společnost Hamé se svými výrobky v  současnosti ob-
choduje na 40 trzích po celém světě. Jednou z prioritních trhů pro tuto 
tradiční českou firmu je také Ukrajina, kde má Hamé přímé obchodní 
zastoupení a  kde si dlouhodobě drží pozici mezi největšími hráči na-
příklad v oblasti kojeneckých výživ a paštik. Pojištění vývozu výrobků je 
standardní strategií Hamé a v roce 2017 a 2018 využila při vývozu svých 
produktů na velký ukrajinský trh právě služby EGAP. Není to ovšem první 
kontrakt mezi Hamé a EGAP, společné vztahy mají dlouhodobou historii 
trvající již přes 10 let.  

Distribuce paštik a dalších výrobků 
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Potravinářství



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 kom-
pletních linek pro stáčení nápojů a jiných tekutin. Své zkušenosti doká-
že 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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Potravinářství



› Vývozce: Mauting s.r.o.

› Financování: vlastní

 
Uruguay
Společnost Mauting specializující se na konstrukci, projekci a výrobu po-
travinářských 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.

Udírenské komory
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Potravinářství



Dodávky piva

› Vývozce: Rodinný pivovar BERNARD a.s.

› Financování: vlastní

 
Mexiko
Rodinný pivovar BERNARD a.s. uzavřel pojištění na dodávky piva a oba-
lů mexickému dovozci Importadora G5C, S.A. de C.V. do města Mexico 
City. Celková hodnota všech pojištěných dodávek je 3,2 mil. Kč. Díky po-
jištění EGAP mohla společnost nově nastavit platební podmínky a v loň-
ském roce došlo k  více než dvojnásobném nárůstu exportu pivovaru 
Bernard do Mexika.
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Stavebnictví

STAVEBNICTVÍ  
Export za 110 mld. Kč do 30 zemí.Příklady pojištěných  

projektů ve stavebnictví:

• výstavba a rekonstrukce silnic a železničních tratí • obchodní centra 
• průmyslové stavby • mostní konstrukce • bytové jednotky  

a hotelové komplexy • stavební stroje

Ázerbájdžán

Rusko

53,7 %

13,4 %

Bělorusko

3,6 %

Černá Hora
2,1 %

Kypr

3,7 %

Tunisko
3,3 %

Vietnam

12,8 %

Ostatní

7,3 %
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Stavebnictví

› Vývozce: KOPOS KOLÍN, a.s.

› Financování: vlastní

 
Ukrajina
Investice zahrnovala výstavbu výrobní haly a nákup technologie na vý-
robu ochranných trubek pod zemí. Tento sortiment vytlačil ostatní star-
ší způsoby chránění kabelů pod zemí, a to zejména díky své pohodlné 
manipulaci, nízké ceně a rychlosti použití. Český vývozce KOPOS KOLÍN 
již v začátku využil obchodní příležitosti v podobě masivního přechodu 
k používání těchto trubek i na Ukrajině a díky své investici v Žitomírské 
oblasti se stal významným dodavatelem pro celý ukrajinský trh. 

Výstavba výrobní haly 
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Stavebnictví

Stavební výtahy

› Vývozce: STROS – Sedlčanské strojírny, a.s.

› Financování: vlastní

 
Kanada
Firma STROS – Sedlčanské strojírny, a.s., byla založena již v roce 1960 
a od té doby se stala jedním z nejvýznamnějších výrobců hřeben-pas-
torkových výtahů na světě. I díky pojištění EGAP se povedlo v roce 2014 
exportovat do kanadského Ontaria stavební výtahy a  jejich díly v hod-
notě téměř 13 mil. Kč. Sedlčanské strojírny se nezaměřují jen na jediný 
segment a vyjma zdvihacích zařízení nalezneme v jejich portfoliu i výrobu 
pracovních plošin pro teleskopické manipulátory, panely pro odhlučňo-
vací boxy a kontinuální sklářské pece.
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Stavebnictví

› Vývozce: SaZ, s.r.o.

›  Financování: Klub 5 bank

 
Ázerbájdžán
Dodávka speciální techniky, stavebních prací a  technologie pro rekon-
strukci dálnice M-5 v  délce 164 km pro Ministerstvo dopravy, trasa 
Yevlax – Zaqatala - hranice s Gruzií. V průběhu realizace vlastní rekon-
strukce dálnice bylo na projekt dodáno 181 ks nákladních Tater T-815, 
včetně náhradních dílů a pneumatik k těmto nákladním vozům. Dodávky 
zahrnují také vybudování celkového automatizovaného systému řízení 
automobilového provozu pro silnice a dálnice v Ázerbájdžánu.

Dodávka speciální techniky  
a technologie pro rekonstrukci dálnice 
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Stavebnictví

› Vývozce: Metrostav, a.s.

› Financování: Komerční banka, a.s.

 
Bělorusko
Dva projekty dopravních a logistických center realizovala česká společ-
nost Metrostav, a.s., pro běloruského dovozce RUP Beltamožservis, což 
je největší a nejvýznamnější operátor celních služeb na běloruském trhu. 
Metrostav, a.s., nejprve v roce 2011 uzavřel smlouvu o vývozu na výstav-
bu dopravního a logistického centra v oblasti Žitomirišči. Logistické cent-
rum je koncipováno jako víceúčelový komplex zahrnující sklady o rozloze 
26 tis. m2, administrativní a obytné budovy, restaurační a zdravotní služ-
by, malý hotel a parkoviště. Ve druhém případě Metrostav vyhrál i díky 
pozitivním referencím tendr na projekt výstavby servisní zóny služeb po-
hraničního terminálu pro nákladní dopravu „Kozloviči-2“.

Výstavba dopravních  
a logistických center  
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Stavebnictví

› Vývozce: PSG-International a. s.

› Financování: Česká exportní banka, a.s.

 
Rusko
Pojištění bylo využito při výstavbě business centra „Renaissance Premi-
um“ nedaleko centra Petrohradu. Výstavbou 14patrového centra vzniklo 
více jak 14 tis. m2 nových kancelářských prostor a více jak 2 tis. m2 par-
kovacích ploch v podzemních garážích. Stavba byla zahájena převzetím 
zakonzervované stavby ke konci roku 2011, již v červenci roku 2013 byla 
úspěšně dokončena a v září téhož roku i zkolaudována.

Stavba business centra 

27



Speciální strojírenství

SPECIÁLNÍ  
STROJÍRENSTVÍ  

Export za téměř ‚110 mld. Kč do 71 zemí
Příklady pojištěných projektů ve strojírenství:

• kovozpracující stroje • kovové výrobky a polotovary 
• ocelové konstrukce • výrobní technologické linky • tiskařské  

a laminovací stroje • průmyslové armatury

Čína
2,0 %

Irán
3,5 %

Německo
2,3 %

Rusko

55,4 %

Ukrajina

6,1 %

Ostatní

28,1 %

Bělorusko
2,5 %
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Speciální strojírenství

› Vývozce: FERMAT Group, a.s.

› Financování: Fermat Group, a.s.

 
Německo
Při svém kontraktu do Německa se u nás nechal pojistit tradiční český 
výrobce Fermat, který je středoevropským lídrem strojů pro přesné 
obrábění - horizontálních vyvrtávaček. Účelem pojištění bylo krytí rizik 
v  případě dodávek horizontálních obráběcích strojů do Německa, pro 
německou společnost Nordmark, která dodává díly pro větrné elektrár-
ny, jež instaluje německý Siemens v Severním moři. V Cuxhavenu buduje 
společnost Nordmark novou továrnu na ploše cca 5 tis. m2 a tato hala je 
vybavena právě obráběcími stroji od společnosti Fermat CZ.  Celkem jde 
o 4 samostatné kontrakty na 4 obráběcí stroje.

Dodávky  horizontálních vyvrtávaček
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Speciální strojírenství

› Vývozce: LaserTherm spol. s r.o

› Financování: Československá a obchodní banka, a.s

 
Maďarsko
Společnost LaserTherm uzavřela se svým dlouholetým zákazníkem 
Budai Benefit Kft smlouvu o vývozu robotického systému pro laserové 
kalení. Banka ČSOB již díky nám pro tohoto dovozce v minulosti jednu 
fakturu odkoupila a i díky této úspěšné obchodní zkušenosti poskytla fi-
nancování i pro nově plánovanou dodávku. Společnost LaserTherm je 
poskytovatelem komplexních služeb v oblasti návrhů laserových systé-
mů a laserového zpracování materiálů. Pro tyto technologie využívá nej-
modernější robotizované laserové systémy.

Robotický systém pro laserové kalení 
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Speciální strojírenství

› Vývozce: KOMFI spol. s.r.o.

› Financování: vlastní

 
Řecko
Pojištění na dodávku laminovacích a lakovacích strojů pro řeckou společ-
nost Arvanitis, která se zabývá prodejem kancelářské techniky. Celková 
hodnota opakovaných dodávek činila téměř 3 mil. Kč a vývozcem byla 
česká společnost KOMFI, která se zabývá vývojem i výrobou laminovací 
strojů a montážních linek již více než 20 let. 
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Dodávka laminovacích a lakovacích strojů 



Speciální strojírenství

› Vývozce: SOMA, spol. s.r.o.

› Financování: Sberbank CZ, a.s.

 
Kolumbie
Předmětem pojištění byla dodávka flexotiskového stroje SOMAFEX OP-
TIMA 820 a  montážního stroje Flexmont. SOMA spol. s.r.o. začala na 
jihoamerický trh pronikat cca před dvěma lety. Zatím realizoval prostřed-
nictvím EGAP zakázky do Ekvádoru a Kolumbie. Společnost SOMA se spe-
cializuje na vývoj a výrobu vysoce kvalitních speciálních jednoúčelových 
zařízení, strojů na zpracování a potisk materiálu, zejména pak flexotisko-
vých strojů, podélných a příčných řezaček, montážních stolic, laminátorů 
a vysekávacích automatů.

Flexotiskové a laminovací stroje 

32



Speciální strojírenství

› Vývozce: Arkon Flow Systems, s.r.o.

› Financování: vlastní 

Chile
Arkon Flow Systems, s.r.o., je výrobcem elektromagnetických průtoko-
měrů 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 ob-
chodních případů s pojištěním EGAP, a to především do Chile a Mexika. 
Nejzajímavějšími projekty byly dodávky pro společnost KINROSS přes 
jejich distributora v Chile.

Elektromagnetické průtokoměry
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Textilní průmysl

TEXTILNÍ PRŮMYSL  
Export za téměř 30 mld. Kč do 26 zemí.

Příklady pojištěných projektů v textilním průmyslu:

• průmyslové šicí stroje • továrna na netkané textilie 
• textilní výrobky • koupelnové předložky • technologie na výrobu 

afrického brokátu • zařízení pro prádelny 

Brazílie
0,7 %

Egypt

74,4 %

Mexiko

1 %
Německo

1%

Rusko
1,2 %

Turecko
4,9 %

Ostatní

16,7 %
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Textilní průmysl

› Vývozce: Příhoda s.r.o.

› Financování: vlastní

 
Čína
Příhoda s.r.o. je předním světovým dodavatelem tkaninových vyústek 
a potrubí. Sídlí v malém městě Hlinsku, kde má textilní průmysl dlouhole-
tou tradici a odsud exportuje výrobky do více než 70 zemí na všech konti-
nentech. Textilní vyústky společnosti Příhoda jsou instalovány do nejrůz-
nějších budov veřejného, průmyslového i komerčního sektoru.  V roce 
2017 byla zahájena výroba v dceřiných společnostech v Číně a Mexiku, 
čímž se zvýšila výrobní kapacita potřebná pro další expanzi.  Do nových 
závodů se zainvestovalo celkem 24 mil. Kč (12 mil. v obou zemích) a záru-
ky na tuto investici poskytla EGAP.

Nové závody na textilní výústky 
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Textilní průmysl

› Vývozce: ANITA B s.r.o.

› Financování: vlastní 

Brazílie
Společnost ANITA B s.r.o. je tradičním českým výrobcem a exportérem 
průmyslových a  programovatelných šicích strojů značky GARUDAN 
s vlastním výrobním programem a vývojovým zázemím. V roce 2016 fir-
ma uzavřela v Brazílii kontrakt na dodávku 200 ks nově vyvinutého typu 
programovatelných šicích strojů Garudan GPS/G-3525 v celkové hodnotě 
3 mil. USD. Stroje jsou vybaveny novým chráněným technickým řešením 
poskytujícím více technologických možností pro uživatele těchto strojů. 
Zákazníkem byla firma DASS Nordeste Calcados e Artigos Esportivos 
SA, jeden z největších výrobců sportovní obuvi v Brazílii. V letech 2016-
2017 byla realizována část dodávky v celkové hodnotě 400 tis. USD, v ná-
sledujících letech je plánována dodávka zbývající části zařízení.

Dodávka průmyslových šicích automatů 
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Textilní průmysl

› Vývozce: PFNonwovens a.s.

› Financování: vlastní

 
Egypt
Společnost PFNonwovens a.s. zprovoznila závod v Egyptě v roce 2012 
a náklady na jeho výstavbu činily téměř 1,7 mld. Kč. PFNonwovens a.s. 
je výrobcem netkaných textilií na bázi polyethylenu a polypropylenu pro 
oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství a ostatních speciali-
zovaných sektorů. Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produk-
tů poptávaných trhem, a udržuje si tak vedoucí pozici v oblasti technolo-
gií na evropském trhu netkaných textilií.

Závod na výrobu netkaných textílií
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Textilní průmysl

› Vývozce: MINERVA BOSKOVICE, a.s

› Financování: vlastní 

Indie
MINERVA BOSKOVICE, a.s. je tradičním výrobcem šicích strojů pro tex-
tilní a obuvnický průmysl. S tímto vývozcem z Boskovicka již dlouhodobě 
úspěšně spolupracujeme na dodávkách jejich průmyslových šicích strojů 
do Indie, které si u nás nechal k oboustranné spokojenosti opakovaně 
pojistit. Firma MINERVA BOSKOVICE, a.s. je velmi úspěšná na světových 
trzích, kde se dokáže dlouhodobě prosazovat a udržet především díky 
svému vývoji, vysoké kvalitě zpracování a špičkové technické úrovni.

Průmyslové šicí stroje
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Textilní průmysl

› Vývozce: GRUND a.s.

› Financování: vlastní

 
Ukrajina
Společnost GRUND dodává prostřednictvím svého ukrajinského partne-
ra 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.

Koupelnové předložky
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Zdravotnictví

ZDRAVOTNICTVÍ  
Export za téměř 18 mld. Kč do 16 zemí. 

Příklady pojištěných projektů ve zdravotnictví:

• výstavba a modernizace nemocnic • zdravotnický materiál  
• traumatologické implantáty • technologie na výrobu léčiv • léky  

a doplňky stravy • laboratorní vybavení

Gabon

28,1 %

Ghana

3,9 %

Laos

23 %

Papua-Nová 
Guinea

21,4 %

Rusko

15,5 %

Ostatní

8 %
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Zdravotnictví

› Vývozce: MEDIN, a.s.

› Financování: vlastní 

Alžírsko
Společnost MEDIN, a.s. je tradiční český výrobce lékařských nástrojů 
a implantátů, který i díky EGAP prorazil se svým segmentem traumatolo-
gie na perspektivních trzích v Latinské Americe a nově rovněž v africkém 
Alžírsku. Mezi klíčové systémy z portfolia MEDIN patří dlahování  zlome-
nin distálního radia, hřebování zlomenin proximálního femuru a operace 
zlomenin patní kosti systémem C-Nail. O kvalitě těchto výrobků svědčí 
i fakt, že téměř dvě třetiny z nich míří na export a stále úspěšněji se pro-
sazují v zahraničí. 
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Traumatologické implantáty



Zdravotnictví

› Vývozce: VAMED

› Financování: Česká spořitelna, a.s., a Erste Group Bank AG

 
Papua-Nová Guinea
Společnost VAMED uspěla v roce 2015 s projektem výstavby nemocnice 
v Papui-Nové Guinei. Spolu s dalšími firmami, jako je výrobce zdravot-
nických lůžek Linet či společnost Block, se podílela na výstavbě tamní 
nemocnice ve městě Goroka. EGAP pojistil dodávky v  hodnotě přes 
50 mil. EUR. Na stavbě nemocnice spolupracovalo více než 20 českých 
subdodavatelů. V tomto případě jde o historicky první pojištěný obchod-
ní případ do této země a nemocnice byla v létě roku 2018 úspěšně do-
končena.

Výstavba nemocnice Goroka
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Zdravotnictví

› Vývozce: WALMARK, a.s.

› Financování: vlastní 

Kazachstán
Vývozce doplňků stravy je příkladem firmy, která je úspěšná v pronikání 
na nové exportní trhy a navíc dbá na ošetření rizik spojených s takovým 
vývozem. V poslední době EGAP pojistil její export do Kazachstánu, ale 
také do Běloruska či Arménie. Navíc je také první z českých firem, kte-
rá získala při uvolnění sankcí pojištění EGAP na vývoz svých výrobků do 
Íránu.

Doplňky stravy
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Zdravotnictví

› Vývozce: BLOCK, a.s.

› Financování: PPF banka, a.s.

 
 
Rusko
Výstavbu a  zařízení porodnicko-gynekologického komplexu klinic-
ké nemocnice G. G. Kuvatova ve městě Ufa realizoval český vývozce 
BLOCK, a.s. Hodnota zakázky byla 38,3 mil. EUR. Společnost BLOCK do-
dala medicínskou techniku a prováděla i dokončovací stavební práce – 
fasádu, opláštění, střechu, vnitřní dokončovací práce, výtahy, technické 
zařízení budov a elektroinstalaci.

Výstavba porodnicko-gynekologického 
komplexu
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Zdravotnictví

› Vývozce: VAMED Health Projects CZ, s.r.o.

› Financování: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  

a UniCredit Bank Austria AG 

Laos
Společnost VAMED získala zakázku na modernizaci a rozšíření nemocni-
ce Friendship v hlavním městě Vientiane v hodnotě téměř 53 mil. EUR. 
Výstavba by měla trvat 36 měsíců, obchodní případ je upisován na suve-
rénní riziko státu. Na výstavbě a modernizaci nemocnice Friendship se 
bude podílet více než 20 českých subdodavatelů. Významným aspektem 
tohoto případu je také diverzifikace podpořeného exportu, protože se 
jedná o první obchodní zkušenost EGAP s Laosem, která může otevřít 
cestu novým obchodním případům v této oblasti.

Modernizace a rozšíření  
nemocnice Friendship 

45



Zemědělství

ZEMĚDĚLSTVÍ  
Export za téměř 8 mld. Kč do 19 zemí. 

Příklady pojištěných projektů v zemědělství:

• zemědělská technika • výstavba zařízení pro chov hospodářských 
zvířat • traktorové sety • motory do práškovacích letadel • balící linky 

na zeleninu • továrna na výrobu zemědělských pneumatik

Bělorusko

16,9 %Mauricius

4,4 %

Rusko

8,2 %

Slovensko

11,1 %

Ukrajina

7,6 %

USA

34,2 %

Uzbekistán

4,5 %

Ostatní

13,1 %
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Zemědělství

› Vývozce: BEDNAR FMT s.r.o.

› Financování: Sberbank CZ, a.s.

 
Rusko
Vývozce BEDNAR FMT s.r.o., je progresivní výrobcem zemědělské tech-
niky specializující se na stroje pro zpracování půdy, setí, hnojení a mulčo-
vání. Díky úzkému propojení společnosti se zemědělskou praxí se řadí 
k nejinovativnějším výrobcům zemědělských strojů s vysokou přidanou 
hodnotou pro konečného uživatele. Spolupráce s EGAP se začala naplno 
rozvíjet koncem roku 2017 a v současnosti již mezi námi došlo k uzavření 
několika pojistných smluv na dodávky zemědělské techniky a náhrad-
ních dílů do Ruska a na Ukrajinu.

Zemědělská technika a náhradní díly 
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Zemědělství

› Vývozce: OPaLL-AGRI, s. r. o.

› Financování: vlastní 

Ukrajina
Opavská společnost OPaLL-AGRI s.r.o. patří k největším českým výrob-
cům zemědělských strojů a  rovněž i  klíčovým výrobcům opotřebitel-
ných náhradních dílů v rámci celé Evropy. Své zemědělské stroje vyváží 
s podporou EGAP i do regionu západní Ukrajiny a vzájemná spolupráce 
tím umožnila znovu oživit trh, který byl v roce 2014 postižen politickou 
krizí. EGAP svým pojištěním pomohl výrobci zajistit bezpečné obchod-
ní prostředí a jeho odběrateli pak prostor pro obnovení dřívějších ob-
chodních vztahů s  koncovými zákazníky. Společnosti OPaLL-AGRI se 
daří exportovat na Ukrajinu více strojů než v minulosti a tento pozitivní 
trend nadále přetrvává. 

Zemědělská technika
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Zemědělství

› Vývozce: ZETOR TRACTORS a.s.

› Financování: Sberbank CZ, a.s.

 
Rusko
Společnost ZETOR TRACTORS a.s. dodala s  podporou pojištění EGAP 
svému ruskému partnerovi několik stovek traktorových setů, který si 
v Rusku rozložené traktory sám montuje a prodává je již jako hotový vý-
robek konečným kupujícím, kteří s nimi nachází uplatnění na farmách, 
ale i  v  komunálních službách a  ve stavebnictví. Jelikož se Rusko snaží 
o potravinovou soběstačnost, tak na tamním trhu nachází české traktory 
velké uplatnění, což je dáno především díky jejich výborným zkušenos-
tem s českým výrobcem. Ruská strana potvrdila svůj zájem i podpisem 
memoranda na dodávku 6 tisíc traktorů do roku 2022. 

Vývoz traktorů 
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Zemědělství

› Vývozce: GE Aviation Czech s.r.o.

› Financování: Zajištění u Export-Import Bank of United States 

Uruguay
Letecké motory společnosti GE Aviation pojišťujeme na základě zajištění 
US Eximbank již od roku 2013. Motory ze závodu z pražských Letňan 
(bývalá „Walterovka“) byly kompletně vyvinuty a jsou vyráběny v Česku 
společností GE Aviation, která je se zajištěním EGAP dodává americké 
společnosti Trush, jejichž prášková letadla jsou následně určena pro bra-
zilské a uruguayské zákazníky. Ve spolupráci s Českou exportní bankou 
se rovněž podařilo exportovat několik dodávek těchto motorů na Mau-
ricius. 

Dodávky motorů do práškovacích letadel
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Zemědělství

› Vývozce: Bauer Technics s.r.o.

› Financování: Česká exportní banka, a.s.

 
Slovensko
Předmětem dodávky z roku 2013 je 2. etapa realizace technologických 
celků, konstrukcí a stavebních prací dostavby farmy pro prasata „na klíč“ 
pro jednoho z nejvýznamnějších slovenských chovatelů prasat. Ten díky 
rekonstrukci svých provozů zvýšil svůj podíl na slovenském trhu na 15 %. 
Společnost Bauer Technics s.r.o. tuto zakázku získala po úspěšné reali-
zaci 1. etapy z roku 2011. Dodávka zahrnovala projektové práce, inžený-
ring, kompletní soubor technologií a související stavební práce na celkem 
3 farmách, které tak nyní splňují tu nejvyšší úroveň veterinárně-zootech-
nického zabezpečení. Celková hodnota obou etap byla téměř 700 mil. Kč.

Rekonstrukce farmy na chov prasat
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PO SVĚTĚ S ČESKÝM 
EXPORTEM

Příště i s vámi 
akvizice@egap.cz     





SPOLEHLIVÝ PARTNER 
ČESKÉHO EXPORTU

Podporujeme české vývozce již od roku 1992

Pomůžeme Vám 
obstát  

v mezinárodní 
konkurenci

Pojišťujeme všechny 
fáze obchodních 

případů
Bereme to na sebe  

i v rizikovějších 
zemích

Podporujeme 
malé a střední 

podniky

Pojišťujeme zakázky již 
od 100 tisíc Kč


