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EGAP/ Slavíme 25 let pokroku 
 
 

Za čtvrt století jsme pojistili export za více než 800 mld. Kč 



EGAP/ Kategorizace zemí dle OECD 
 
 



EGAP/ 25 let podpory exportu 
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V Československu vznikl státní fond, který umožňoval pojišťování vývozních úvěrů proti politickým rizikům.   

Vláda rozhodla o založení Exportní garanční a pojišťovací společnosti jako akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem je stát.  

EGAP uzavřel první pojistné smlouvy – celkový objem pojištěného exportu činil 2 mld. korun.  

EGAP pojistil první vývoz letounů. Z Aera Vodochody do Tuniska mířily L 59 a L 410 za více než 2 miliardy korun. 

První velký pojištěný obchodní případ - Škoda Praha, a. s. získala na Slovensku kontrakt na dodávky technologií pro 1. a 2. blok jaderné 
elektrárny Mochovce. EGAP poskytl pojištění vývozního odběratelského úvěru za téměř osm miliard korun.  

EGAP začal poskytovat pojištění úvěru na předexportní financování (produkt F), se kterým přišel EGAP na trh státních exportních pojišťoven 
jako první v Evropě a mezi prvními na celém světě. 

EGAP se jako první pojišťovna ze střední a východní Evropy stal členem Mezinárodní unie úvěrových a investičních pojistitelů (Bernská unie). 

EGAP se stal členem takzvané skupiny Participantů Konsensu OECD. Od té doby v ní zastupuje Českou republiku. 

EGAP prošel významnou organizační změnou. Kvůli zpřísněným pravidlům EU, která požaduje oddělení komerčních aktivit od pojišťování se 
státní podporou, byla založena  Komerční úvěrová pojišťovna EGAP (KÚP), která převzala od EGAP komerční pojišťování. 

EGAP připravil speciální balíček produktů pro podporu exportu malých a středních podniků. 

V lednu proběhl zásah Policie ČR, která si vyžádala veškerou dokumentaci k problémovým případům z let 2007 – 2012. 

Ve spolupráci s TA ČR vznikl projekt na podporu exportu výsledků výzkumu a vývoje. Prvním úspěšným projektem byl vývoz senzorů 
společnosti Lešikar. 



Angažovanost podle zemí / Celkem 186 mld. Kč k 5/2017 
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EGAP/ 25 let podpory exportu 
 
 

Stát vložil do 
kapitálu a pojistných 
fondů EGAP celkem: 

17,7 mld. Kč 
 

Přímý dopad do 
veřejných rozpočtů: 

56,9 mld. Kč (bez 
multiplikace) 

 

Celkový dopad do 
veřejných rozpočtů: 

166,3 mld. Kč 
(včetně multiplikace) 

 

Čistý „zisk“ státu je 
tedy: 39,2 mld. Kč 
roční výnos je: 5 % 

 

Co stát vloží do EGAP, získá z 
něj zpět prostřednictvím 

vygenerovaných daní a odvodů 
od bank a vývozců včetně 

výnosů, které musí stát platit 
na obsluhu státního dluhu. 

 

EGAP je dlouhodobě udržitelná instituce 



EGAP 2016 - 2017 

Od července 2016:  
 
 Objem pojištěného exportu 47,8 

mld. Kč  
 Solvency II 
 Limity a diskuze s ČNB 
 
 



EGAP/ 2016 – 2017 (od července 2016 k dnešnímu dni – 47,8 mld. Kč) 
 
 
 Teritoriální rozložení obchodů v roce 2016 

Celkem 31,9 mld. Kč 
 

Teritoriální rozložení obchodů v roce 2017 
Celkem 32,1 mld. Kč 

 

ČÍNA 23,6% 

ÁZERBÁJDŽÁN 
23,1% 

GRUZIE 16,7% 

TURECKO 9,4% 

RUSKO 7,2% 

INDIE 6,4% 

EGYPT 5,8% 

LAOS 2,7% 

KUBA 2,2% 

OSTATNÍ  
(15 ZEMÍ POD 2%) 

3,0% 

Čína 24% 

Egypt 12% 

Gruzie 12% 
Indie 13% 

Rusko 18% 

Turecko 8% 

Ostatní pod 2% 
(31 zemí) 13% 



EGAP/ Podpora MSP 
 
 
 



Nové teritoriální limity 



Příkaz ČNB/ Nové nastavení limitů 
 

 

 

Pro stanovení teritoriálních limitů je rozhodující:  

• externí rating Mooody´s 

• velikost ekonomiky (dle velikosti HDP) 

• hodnota/podíl pojistných událostí 

 

 

Maximální hodnota teritoriálního limitu:  

• 20 % celkové pojistné kapacity (v roce 2017 = 48 mld. Kč) 

 

 



EGAP/ Teritoriální limity 
 
 
 



Děkuji Vám za pozornost 

prochazka@egap.cz 
www.egap.cz  

 


