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1. Základní údaje o společnosti

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), byla založena 1. června 1992 jako
akciová společnost plně ve vlastnictví státu. Vykonavateli akcionářských práv státu jsou:
Ministerstvo
Ministerstvo
Ministerstvo
Ministerstvo
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průmyslu a obchodu ČR
zahraničních věcí ČR
zemědělství ČR
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12 % (tj. 156

akcií
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1
1
1
1
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Zástupci uvedených ministerstev jsou v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb. členy dozorčí
rady EGAP.
EGAP vlastní 34 % společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. (KUPEG), a do 20. 4. 2011
byl považován za její ovládající osobu. Majoritní podíl 66 % vlastní belgická pojišťovna
Ducroire – Delcredere SA. N.V.
Dále EGAP vlastní 20 % základního kapitálu České exportní banky, a.s. (ČEB). Zbylých
80 % vlastní stát.
Identifikační číslo: 45279314
Daňové identifikační číslo: CZ45279314
Zápis v obchodním rejstříku: zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1619
Základní kapitál: 1 300 000 000 Kč
Forma akcií: akcie jsou v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelné
Identifikační čísla cenných papírů (ISIN): CZ0008040508
Sídlo: Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1
Telefon: +(420) 222 841 111
E-mail: info@egap.cz
Internet: www.egap.cz
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Kč)
Kč)
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Orgány společnosti k 31. 12. 2011
Dozorčí rada
Mgr. Zdeněk Zajíček – předseda (Ministerstvo financí ČR)
Ing. Milan Hovorka – místopředseda (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
Ing. Tomáš Zídek (Ministerstvo financí ČR)
Ing. Tomáš Dub (Ministerstvo zahraničních věcí ČR)
Zdeněk Vališ, M.A. (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
Ing. Oldřich Černoch, CSc. (Ministerstvo zemědělství ČR)
JUDr. Ing. Marek Dlouhý (zástupce zaměstnanců EGAP)
Ing. Jaroslav Koplík (zástupce zaměstnanců EGAP)
Ing. Petr Martásek (zástupce zaměstnanců EGAP)

Představenstvo
Ing. Karel Pleva – předseda
JUDr. Jiří Skuhra
Ing. Milan Šimáček
Ing. Ladislav Řezníček
JUDr. Miroslav Somol, CSc.
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2. 20 let podpory českých
exportérů
1. června 2012 uplynulo 20 let od okamžiku, kdy EGAP zahájil činnost na podporu expanze
českých firem na trhy celého světa a začal pojišťovat tržně nepojistitelná politická a komerční
rizika spojená s financováním českého vývozu zboží a služeb. Vedle toho nabízel EGAP jako
doplňkovou službu pojišťování krátkodobých vývozních pohledávek ve formě dodavatelských
úvěrů zahraničním kupujícím. Po řadu let tak suploval roli komerčních úvěrových pojišťoven,
které začaly postupně přicházet na český trh až ve druhé polovině devadesátých let. Bez této
doplňkové služby by byli čeští exportéři značně znevýhodněni ve srovnání se zahraniční
konkurencí, která běžně využívala tento způsob ochrany před rizikem nezaplacení za dodané
zboží nebo služby.

1992 – zahájení činnosti EGAP
1995 – založení České exportní banky, a.s.
2005 – založení dceřiné společnosti Komerční úvěrová
pojišťovna EGAP, a.s. (KÚP)
2007 – prodej majoritního podílu v KÚP zahraničnímu
investorovi
2010 – přejmenování KÚP na KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

V roce 2005 založil EGAP dceřinou společnost, která dnes nese název KUPEG úvěrová
pojišťovna, a.s., a do ní převedl veškeré aktivity spojené s krátkodobým pojišťováním
vývozních pohledávek. V roce 2007 pak prodal většinový podíl (66 %) v dceřiné společnosti
belgicko-italskému konsorciu Ducroire – Delcredere SA. N.V. / SACE BT SpA. O dva roky později
přešel většinový podíl výhradně na belgického partnera. Cílem prodeje bylo začlenit KUPEG
do velké a finančně silné mezinárodní skupiny v zájmu dalšího rozvoje služeb pro české
exportéry a posílení pozic nejenom na českém, ale i středoevropském trhu, což se velmi
úspěšně podařilo. EGAP je v KUPEG stále v pozici menšinového akcionáře, umožňující využívat
synergií mezi pojišťováním tržně nepojistitelných a tržně pojistitelných exportních rizik.
Na významu nabývá tato možnost zejména v obdobích hospodářských a finančních otřesů, kdy
nejistota a zvýšená rizikovost v některých teritoriích a odvětvích mohou negativně ovlivňovat
schopnost komerčních pojišťoven přijímat nová rizika.
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Kromě KUPEG je EGAP menšinovým akcionářem (20 %) také v České exportní bance, a.s.
(ČEB), další státní instituci na podporu exportu. ČEB se vyčlenila z EGAP v roce 1995 se
záměrem doplnit služby nabízené komerčními bankami o financování dlouhodobých vývozních
projektů za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve
stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. Spolu s EGAP umožňují českým
vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi,
které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence. Stát jejich prostřednictvím podává
exportérům pomocnou ruku v situacích, se kterými si komerční subjekty nevědí rady. Jenom
tak je možné realizovat vývozy na trhy, jež jsou často dynamičtější než trhy evropské, ale
zároveň také velmi často rizikovější.

„VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je moderní a flexibilní
skupinou, která realizuje ambiciózní projekty nejen
v energetice po celém světě. Spolupráce s EGAP je pro nás
nesmírně cenná. Otevírá nám dveře k exportnímu
financování, posiluje naši konkurenceschopnost a dává
jistotu, že vynaložené peníze a úsilí se nám vrátí zpět.“
Ing. Jan Světlík
předseda představenstva, generální ředitel
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3. Principy pojištění
se státní podporou
EGAP pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než 2 roky na financování
českého vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních
celků, dopravních staveb a investic.
Ve většině případů se jedná o vývozy do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí
přináší větší míru nejistoty, a tím i vyšší rizika nezaplacení. Rizika se dělí na politická
a komerční. Politická mají z pohledu účastníků obchodu povahu vyšší moci. Patří mezi ně
například administrativní či legislativní opatření země dlužníka, která mu zabrání ve splácení,
nebo také politické události v zemi dlužníka v podobě revolucí, válek, generálních stávek apod.
Komerční rizika jsou spojena přímo s dlužníkem a mají podobu platební neschopnosti nebo
odepření zaplacení pohledávky.

Státní podpora spočívá v ručení státu za závazky vyplývající
z uzavřených pojistných smluv a je považována za standardní
nástroj podpory exportu s rychlou návratností vložených
prostředků, za nástroj výrazně prorůstový a protikrizový,
používaný ke stimulaci ekonomiky ve všech vyspělých
zemích. Státem podporované vývozy se řídí souborem
pravidel OECD a EU, která zajišťují, že si vývozci
z jednotlivých zemí nekonkurují rozsahem státní podpory, ale
výlučně kvalitou a cenou zboží a služeb.
Pojištění se státní podporou přináší značný multiplikační efekt. Například exportní úvěry
mohou dosáhnout maximálně 85 % hodnoty exportního kontraktu, zbytek musí pokrýt
ze svých zdrojů zahraniční odběratel. Ještě větší efekt však přinášejí bankovní záruky.
Vystavení a pojištění relativně malé bankovní záruky, zejména za nabídku nebo za kvalitní
výkon exportéra, může v případě úspěchu ve výběrovém řízení přinést kontrakt v násobně
vyšší hodnotě. Velkou roli hrají i předexportní úvěry, které umožňují profinancovat výrobu
pro export, případně i investici do výroby pro export. Tento multiplikační efekt pojištění
je vyčíslen jako podpořený vývoz v daném roce. Konkrétně v roce 2011 podpořil EGAP český
vývoz za téměř 100 mld. Kč, což je téměř dvojnásobek pojištěného objemu.
Vývozy realizované se státní podporou ve formě pojištění přinášejí efekt nejenom samotným
exportérům, ale obvykle také široké síti jejich subdodavatelů, zpravidla z řad malých
a středních podniků. Znamenají práci pro stovky a tisíce lidí a v některých případech i pomáhají
zachovat určitý typ výroby s dlouhodobou tradicí, podpořit zaměstnanost v regionech, udržet
vysoce kvalifikované pracovníky a neztratit cenné know-how. Dalším přínosem pojištění je
skutečnost, že dává exportérům možnost hledat obchodní příležitosti i mimo země Evropské
unie, na dynamicky se rozvíjejících perspektivních trzích Asie, Afriky a Latinské Ameriky,
a získávat nejenom potřebné zkušenosti, ale také reference pro navazování nových
obchodních kontaktů.
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Jedním ze základních principů zakotvených v tzv. Konsenzu
OECD, kterými se musí řídit pojišťovny poskytující pojištění
vývozních úvěrových rizik se státní podporou, je princip
samofinancování své činnosti, myšleno a měřeno
v dlouhodobém horizontu. Stát by neměl dlouhodobě dotovat
provoz pojišťovny, neboť v takovém případě by se jednalo
o nedovolenou podporu. EGAP od samého počátku své
existence, tedy od roku 1992, plně hradí veškeré provozní
náklady, včetně výplat pojistných plnění poškozeným
klientům, z výnosů z vlastní činnosti a funguje jako
soběstačný, ale přitom cíleně a opět v dlouhodobém
horizontu de facto neziskový nástroj státní podpory exportu.
Čeští exportéři se dnes s podporou EGAP mnohem častěji než dříve stávají dodavateli velkých
investičních celků namísto pouhých subdodávek. Roste tak složitost jednotlivých obchodních
případů a nároky kladené nejenom na hlavního kontraktora, ale také na financující banku
a EGAP. S kontrakty v nových zemích navíc přicházejí zkušenosti s odlišným právním
prostředím, především s těmi aspekty, které přímo ovlivňují výši politických i komerčních rizik,
že dlužník včas a řádně nesplatí poskytnutý úvěr na nákup českého zboží nebo služeb.
S novými zkušenostmi vyvstala naléhavá potřeba opět se po čase zamyslet nad zněním
Všeobecných pojistných podmínek (VPP) pro pojištění vývozních odběratelských úvěrů.
VPP jsou standardní součástí každé pojistné smlouvy. Představují koncentraci znalostí
a know-how o tom, jak mají vypadat základní stavební kameny vztahu mezi pojišťovnou
a pojištěným. Průběžně se vyvíjejí a upravují podle měnících se potřeb klientů. S růstem počtu
opravdu rozsáhlých a složitých vývozních případů s novými nároky a potřebami se ukázala
nezbytnost doplnit do VPP některá ustanovení, která v nich dosud chyběla, případně jasněji
formulovat stávající ustanovení, aby jejich výklad byl naprosto jednoznačný. Týká se to např.
tzv. odkládacích podmínek účinnosti pojistných smluv a nezpochybnitelného prokázání jejich
splnění ze strany pojištěného nebo prokázání, že smlouva o vývozu a smlouva o úvěru byly
řádně uzavřeny a jsou účelově shodné.
Nové znění VPP také upřesní požadavky na sledování účelovosti čerpaných úvěrů a na jejich
pravidelný strukturovaný monitoring týkající se hodnocení průběhu pojištěných obchodních
případů. A v neposlední řadě posílí vzájemnou spolupráci s klienty při řešení případů nesplácení
vývozních úvěrů.
Pokud jde o rozšíření VPP o nová ustanovení, jedná se zejména o zavedení odčetné
(excedentní) spoluúčasti a o stanovení podmínek pro projektové financování, kdy splácení
poskytnutého úvěru je založené pouze na výnosech nově vzniklé ekonomické jednotky.
Požadavky na projektové financování jsou stále častější, zejména v energetice, ve zpracování
surovin, metalurgii, výrobě stavebních hmot, telekomunikacích, infrastruktuře apod. Excedentní
spoluúčast bude vhodná pro klienty, kteří budou ochotni vzít na sebe více rizika než při
standardní procentní spoluúčasti.
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4. Obchodní výsledky
v roce 2011
V roce 2011 pojistil EGAP exportní úvěry, bankovní záruky a investice v zahraničí
v celkovém objemu přes 53 mld. Kč, což je třetí nejlepší výsledek v historii.
Úspěšně tak navázal na vývoj v posledních letech před globální finanční krizí. V průběhu krize
se navíc naplno projevila přirozená protikrizová a anticyklická role pojišťovny našeho typu.
Výjimečné pojistné podmínky, které EGAP nabídl v okamžiku, kdy banky zpřísňovaly úvěrová
kritéria, přinesly ovoce v podobě zvýšeného zájmu o exportní úvěry a další bankovní produkty.
To vše ještě umocnila skutečnost, že zahraniční konkurence zaujala opatrnější vyčkávací
postoj a do značné míry uvolnila prostor zejména na trzích v Rusku a v dalších zemích SNS,
který čeští exportéři dokázali dobře zaplnit.
Rok 2011 tak znamenal svým způsobem „návrat k normálu“, a proto jej, byť došlo
k meziročnímu snížení pojištěného objemu, lze oprávněně považovat za úspěšný.
Kvalitní práce exportérů a jejich financujících bank se patřičně odrazila také v pojistné
angažovanosti EGAP, tedy v celkovém objemu všech aktuálně krytých vývozních rizik.
Z následujícího grafu je patrné, k jak prudkému nárůstu došlo po roce 2009, a to nejenom
v důsledku pojišťovaných objemů, ale také v důsledku počtu rozsáhlých obchodních případů,
každého v řádu několika miliard, které jsou déle spláceny, a proto i déle zůstávají v pojistné
angažovanosti. EGAP se tak ocitá v nové, zcela odlišné situaci ve srovnání s minulými lety,
kdy pojistná angažovanost rostla meziročně jenom mírně, nebo dokonce i klesala a pojistná
kapacita odvozená od pojistných fondů a rezerv, které musí krýt minimálně 8 % pojistné
angažovanosti, byla více než dostatečná. Vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2011 dosahovaly
pojistné fondy a rezervy necelých 21 mld. Kč, byla pojistná kapacita EGAP ve výši 247 mld. Kč
ke stejnému datu vyčerpána z více než 70 %.

VÝVOJ POJISTNÉ ANGAŽOVANOSTI (v mld. Kč)
180,3
155,9
118,1
89,1
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68,9
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2009

2010

2011

K obchodním případům pojištěným v roce 2011 bylo předepsáno pojistné 2 259 mil. Kč. Na
pojistných plněních bylo vyplaceno 868 mil. Kč, téměř o polovinu méně než v roce 2010.

PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ (v mil. Kč)
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VYPLACENÁ POJISTNÁ PLNĚNÍ (v mil. Kč)
1 510
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Na rozsah vyplacených pojistných plnění měly největší vliv dvě pojistné události, ke kterým
došlo již v roce 2009. V prvním případě se jednalo o krach kazašské banky BTA, která přestala
splácet úvěr na vývoz technologického zařízení pro cementárnu. V druhém případě šlo
o nesplácení celé řady úvěrů na vývoz různého zboží na Kubu. Zároveň se však podařilo
nastartovat tzv. refresh kubánských dluhů. Spočívá v tom, že po zaplacení některého
z nejstarších dluhů kubánskou stranou pojistí EGAP nový úvěr na vývoz českého zboží na Kubu,
ovšem v nižší výši, tak aby alespoň částečně docházelo k umořování celkové dlužné částky.
Zpětně se za stejné období podařilo vymoci pohledávky za více než 490 mil. Kč. Z toho
290 mil. Kč přišlo z Kuby v rámci zmíněného řešení starých dluhů. A zábrannou činností
ve smyslu právních kroků k odvrácení nebezpečí vzniku pojistné události se podařilo snížit
potenciální škody o více než 100 mil. Kč.

Od začátku činnosti v roce 1992 pojistil EGAP se státní
podporou české vývozy zboží, služeb a investic dohromady
za přibližně 530 mld. Kč do více než stovky zemí celého světa.
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V roce 2011 směřoval pojištěný vývoz do 43 zemí. Dominantní postavení z posledních let si
přitom udrželo Rusko s přibližně 26% podílem. Pozici druhého nejvýznamnějšího teritoria
s 23% podílem potvrdilo Turecko, kam směřoval český vývoz především v podobě
energetických a těžebních zařízení.

OBJEM POJISTNÝCH SMLUV PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ V ROCE 2011 (v %)
Rusko
Turecko
Bělorusko
Indie
Ázerbájdžán
Ukrajina
Gabun
Ostatní

26,3
23,0
10,6
4,3
4,2
4,1
3,9
23,6

TERITORIÁLNÍ STRUKTURA POJISTNÉ ANGAŽOVANOSTI K 31. 12. 2011 (v %)
Rusko
Turecko
Slovensko
Ázerbájdžán
Bělorusko
Ukrajina
Ostatní

32,5
15,9
12,0
8,9
3,9
3,9
22,9

Z komoditního hlediska opět převažovala skupina 7 SITC – Stroje a přepravní zařízení,
jejíž podíl v roce 2011 převyšoval 72 %. Přibližně dvě pětiny této skupiny tvořily dodávky
strojů a technologických zařízení, následovalo pojištění dodávek energetických zařízení
a dopravních prostředků.
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Hlavními klienty EGAP byly i v roce 2011 tradičně banky, které mají ve své nabídce exportní
financování. Největší díl pojištěného exportního financování připadl na Českou exportní
banku, a.s. (ČEB), která se na celkovém pojištěném objemu v roce podílela z 33 %. Všechny
banky dohromady pak z 80 %.

POJIŠTĚNÉ EXPORTNÍ ÚVĚRY A DALŠÍ PRODUKTY BANK V ROCE 2011 (v mil. Kč)
Česká exportní banka, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Komerční banka, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
PPF banka a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Ostatní

17 368
8 520
5 875
3 152
2 327
1 924
7 175

PODÍL BANK NA POJISTNÉ ANGAŽOVANOSTI K 31. 12. 2011 (v %)
Česká exportní banka, a.s.
Komerční banka, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
PPF banka a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Ostatní klienti

59,8
7,8
7,4
3,4
3,3
1,8
16,5

Pojištění exportních úvěrů představuje hlavní část činnosti EGAP. Platí to především
o exportních odběratelských úvěrech (D), kdy banka zaplatí českému vývozci a dlužná
částka je poté v pravidelných termínech daných úvěrovou smlouvou splácena zahraničním
odběratelem. Splatnost exportního odběratelského úvěru je delší než 2 roky, a proto
se podmínky pojištění řídí pravidly Konsenzu OECD, jež mj. upravují sazby, vyžadují akontaci
od odběratele a dbají na to, aby státem podporované vývozy neohrožovaly životní prostředí
v zemi dovozce. V roce 2011 pojistil EGAP exportní odběratelské úvěry v celkovém objemu
35,7 mld. Kč, což představovalo více než 67% podíl na celkovém pojištěném objemu.
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Mezi největší obchodní případy v roce 2011 patřily například
výstavba uhelné elektrárny a dodávky zařízení pro důlní těžbu
v turecké Adularyi v pojistné hodnotě 11 mld. Kč, výstavba
silnice v Ázerbájdžánu v pojistné hodnotě 6 mld. Kč
a výstavba závodu na výrobu OSB desek v ruské Kalevale
v pojistné hodnotě 4,5 mld. Kč.

Nabídku v oblasti exportních úvěrů doplňuje pojištění exportních dodavatelských úvěrů, kdy
se nejedná se o bankovní úvěr, ale o odklad platby, který český vývozce poskytuje
zahraničnímu odběrateli. Modifikací tohoto typu pojištění je pojištění bankou financovaného
exportního dodavatelského úvěru (Bf, Cf), které umožňuje bance odkoupit od vývozce
pohledávku za zahraničním odběratelem.
Vedle exportních úvěrů pojišťuje EGAP rovněž jiné typy úvěrů. Jedná se především o pojištění
úvěru na předexportní financování (F), kdy bankou poskytnutý úvěr může být použit na
financování výroby pro export a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem i na
financování investice pro potřeby výroby pro export. Předexportní úvěr může být použit také
na financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu pro účely exportu. Mezi jiné typy
úvěrů patří i úvěry na financování investic českých právnických osob v zahraničí (If).
Z ostatních pojistných produktů je co do četnosti nejvíce využívané pojištění bankovních
záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem (Z). Nejčastěji vystavují banky
záruky za nabídku českého vývozce (Bid Bond), za vrácení akontační platby od zahraničního
dovozce (Advance Payment Bond) a za řádné provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond).
Mezi ostatní pojistné produkty patří dále pojištění investic v zahraničí (I) proti politickým
rizikům. Uzavřením pojištění výrobního rizika (V) se vývozce chrání proti ztrátám v důsledku
zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního odběratele v průběhu výroby.
Uzavřením pojištění prospekce trhu (P) se zase vývozce chrání proti ztrátám v důsledku
úplného nebo částečného neúspěchu prospekce bez ohledu na to, zda použije na prospekci
vlastní prostředky, nebo úvěr. Tento typ pojištění je určen především pro malé a střední
podniky. A v nabídce nechybí ani pojištění potvrzeného akreditivu (E).
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POJISTNÉ SMLOUVY PODLE TYPU POJIŠTĚNÍ V ROCE 2011 (v %)
D
I
F
Ostatní

67,3
14,7
6,4
11,6

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
P pojištění úvěru na financování prospekce zahraničních trhů
V pojištění proti riziku nemožnosti splnění smlouvy o vývozu (tzv. výrobního rizika)
Z pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti s exportním kontraktem

Pojistné produkty EGAP 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. Z logiky věci vyplývá, že takové bankovní úvěry a záruky potřebují
především velcí vývozci zaměření na export investičních celků. Mezi klienty EGAP jsou však
i malé a střední podniky (MSP), byť je zřejmé, že zpravidla nejsou nositeli velkých rizik
spojených s dlouhodobými vývozními projekty, ale naopak charakterem svého vývozu,
zaměřeného spíše na spotřební zboží s odbytem v rámci EU, představují primární cílovou
skupinu pro komerční úvěrové pojišťovny. Přesto i tito vývozci některé pojistné produkty
EGAP využívají. Především je to pojištění úvěrů na předexportní financování, pojištění
vývozních dodavatelských úvěrů, výrobního rizika, prospekce zahraničních trhů 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, sami už jeho rizikovou analýzu neděláme
a pojištění je de facto automatické. Hlavní výhodou je tedy především rychlost celého procesu.
Takovou dohodu měl EGAP ke konci roku 2011 již s osmi bankami.
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5. Finanční výsledky
v roce 2011
EGAP v souvislosti s příznivými obchodními výsledky a pojištěným objemem vybral v roce
2011 na předepsaném pojistném 2,3 mld. Kč. Výnosy z finančního portfolia dosáhly
hodnoty 501 mil. Kč. Přesto účetně uzavřel EGAP rok 2011 se ztrátou 1 050 mil. Kč. Hlavní
příčinou byly nové pojistné události nahlášené na konci roku k některým sklářským
projektům v Rusku, ke kterým musely být podle účetních pravidel okamžitě vytvořeny
rezervy na případná pojistná plnění. Ztráta byla pokryta z fondu vytvořeného ze zisku
v předchozích obdobích a nebyly k tomu použity žádné prostředky vytvořené vklady
ze státního rozpočtu do pojistných fondů. Dlouhodobě hospodaří EGAP vyrovnaně.
V souladu se směrnicí Rady ES č. 91/674/EHS ze dne 19. 12. 1991 k ročním účtům
a konsolidovaným účtům pojišťovacích podniků jsou nákladové a výnosové položky
uspořádány do dvou hlavních skupin:
a) technický účet,
b) netechnický účet.
Na technický účet se účtují veškeré náklady a výnosy související s pojišťovací a zajišťovací
činností. Na netechnický účet náklady a výnosy, které souvisejí s fungováním pojišťovny jako
ekonomického subjektu (práce s portfoliem, daně a poplatky, pronájem aj.). Uplatňuje se
zásada účelového členění nákladů a výnosů (nikoliv klasické druhové členění), které umožňuje
zjistit, na jaký účel vynaložila společnost příslušný náklad a z jaké činnosti jí plyne příslušný
výnos (nákladové položky jsou uvedeny s minusovými znaménky).

Technický účet
(tis. Kč)
Předepsané hrubé pojistné
Zasloužené pojistné, očištěné
Převedené výnosy z finančního umístění
z netechnického účtu
Ostatní technické výnosy
Náklady na pojistná plnění (čistá výše)
z toho: výplaty pojistných plnění
Změna stavu rezervy na prémie a slevy
Vyplacené prémie a slevy
Čistá výše provozních nákladů
z toho: pořizovací náklady na pojistné smlouvy
správní režie
provize přijatá od zajišťovatelů
Ostatní technické náklady
Změna stavu vyrovnávací rezervy
Výsledek technického účtu
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Skutečnost
2009
1 214 846
694 006

Skutečnost
2010
2 257 715
886 144

Skutečnost
2011
2 258 576
976 070

283 114
823
-3 388 760
-1 104 461
-2 508
-14 433
-206 655
-16 893
-197 367
7 605
-8 811
537
-2 642 687

209 894
1 380
-839 469
-1 515 615
-5 684
0
-206 655
-8 394
-207 050
17 675
-1 345
13 922
67 073

318 548
1 473
-2 957 900
-868 306
-7 247
0
-240 162
-18 161
-227 082
5 081
-239 510
3 477
-2 145 250

Výnosy technického účtu tvořilo předepsané hrubé pojistné v hodnotě 2 258 576 tis. Kč,
snížené o pojistné postoupené zajistitelům ve výši 50 807 tis. Kč a o změnu stavu rezervy
na nezasloužené pojistné ve výši 1 231 698 tis. Kč. Zasloužené pojistné očištěné od zajištění tak
dosáhlo hodnoty 976 070 tis. Kč. Vysoké překročení ročního plánu předepsaného pojistného
(o cca 33 %) mělo na konečný výsledek dopad jen částečný, protože dlouhodobý charakter
pojistných smluv vedl na straně nákladů k nárůstu rezervy na nezasloužené pojistné.
Hlavní položkou technických nákladů byly náklady na pojistná plnění ve výsledné hodnotě
2 957 900 tis. Kč. Obsahují objem nákladů na výplaty pojistného plnění a změnu stavu rezervy
na pojistná plnění. Zatímco výplaty nebylo nutné čerpat v plném rozsahu plánu, rezerva
na pojistná plnění si vzhledem k nahlášeným škodám vyžádala zhruba dvojnásobnou tvorbu,
což způsobilo ztrátový výsledek hospodaření na rozdíl od plánovaného zisku.

Netechnický účet
(tis. Kč)
Výnosy z finančního umístění
z toho: výnosy z investic
přírůstky hodnoty finančního umístění
výnosy z realizace finančního umístění
Náklady na finanční umístění
z toho: náklady na správu finančního umístění
úbytky hodnoty finančního umístění
náklady na realizaci finančního umístění
Převod výnosů z finančního umístění
na technický účet
Ostatní výnosy
Ostatní náklady
Daň z příjmů včetně odložené daně
Výsledek netechnického účtu

Skutečnost
2009
802 884
438 050
364 834
0
113 435
-1 359
-112 076
0

Skutečnost
2010
939 928
413 772
477 846
48 310
-507 874
-1 686
-456 678
-49 510

Skutečnost
2011
1 370 244
501 293
868 951
0
-704 286
-1 525
-702 761
0

-283 114
105 243
-46 730
67 243
+532 091

-209 894
115 199
-27 101
0
+310 258

-318 548
778 193
-30 506
0
+1 095 097

Plánovaný zisk na netechnickém účtu se podařilo výrazně překročit, a tím částečně pokrýt
ztrátu z hlavní činnosti.
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6. Mezinárodní aktivity

Před čtrnácti lety, v roce 1998, se EGAP stal jako vůbec první instituce tohoto druhu v zemích
střední a východní Evropy řádným členem prestižní Mezinárodní unie úvěrových a investičních
pojistitelů, která je známá pod názvem Bernská unie. Nedlouho poté hostila Praha výroční
zasedání Bernské unie. Bylo to ocenění práce, dosažených výsledků i mezinárodní pozice EGAP,
který se stal velmi respektovaným partnerem již existujících úvěrových pojišťoven, zejména
z vyspělých zemí.
Přidruženou organizací Bernské unie je tzv. Pražský klub, jenž byl založen ve spolupráci
s Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj v našem hlavním městě v roce 1993 na podporu
nově vznikajících a rozvíjejících se úvěrových a investičních pojistitelů, původně ve střední
a východní Evropě, ale dnes má členy i v Asii a Africe.
Významná role EGAP v oblasti vývozního pojišťování byla v roce 2011 oceněna pozváním (spolu
s německou, francouzskou a italskou úvěrovou pojišťovnou) k účasti na odborných
konzultacích k založení ruské agentury pro pojišťování exportních úvěrů EXIAR, která plánuje
zahájit činnost v průběhu roku 2012.
EGAP také dlouhodobě zastupuje Českou republiku při různých mezinárodních jednáních
o problematice exportního financování a pojišťování se státní podporou. Pravidelně se účastní
jednání Pracovní skupiny Rady EU pro vývozní úvěry, která připravuje stanoviska EU pro
jednání Participantů Konsenzu OECD, dále Pracovní skupiny OECD pro exportní úvěry
a zasedání Participantů a zasedání v rámci Bernské unie a jejího Pražského klubu.
V roce 2011 byly na mezinárodní úrovni řešeny zejména tyto klíčové otázky:
Převzetí Konsenzu OECD do legislativy EU. Konsenzus OECD upravuje mezinárodní podmínky
poskytování a pojišťování exportních úvěrů se státní podporou. Nové nařízení Evropského
parlamentu a Rady nyní obsahuje aktualizovaný text Konsenzu a některé implementační
podmínky, zejména informace o poskytnutých exportních úvěrech, které byly předmětem
složitých jednání. Pro budoucnost je významné, že v tomto nařízení je schváleno také
ustanovení, které by mělo usnadnit rychlejší přejímání budoucích znění Konsenzu OECD
do práva EU pouze prostřednictvím Evropské komise – mimo složitý legislativní proces
Evropského parlamentu a Rady.
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Nové podmínky pro krátkodobé pojišťování. Krátkodobé pojišťování je významnou součástí
exportního pojišťování se státní podporou, musí však být poskytováno za takových podmínek,
aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže. Koncem roku 2008 přijala Komise EU
v důsledku finanční krize dočasné úpravy tohoto režimu, zlepšující přístup exportérů
ke krátkodobému financování a pojišťování vývozu se státní podporou. Cílem ČR
při vyjednávání nových podmínek je, aby byl od počátku roku 2013 zaveden zjednodušený
režim, uplatňovaný stejně ve všech členských státech EU, bez složitého projednávání
jednotlivých národních režimů v Komisi EU. Součástí nových podmínek by měla být i nová
definice pojmu „krátkodobé pojišťování“.
Poskytování informací a dat o exportním financování. Po projednaných úpravách se hlášení
o jednotlivých transakcích nově týkají všech transakcí spadajících pod Konsenzus OECD, tj. úvěrů
se splatnosti nad 2 roky, a celkově budou informační požadavky komplexnější než dříve.
Úprava sektorového ujednání o vývozních úvěrech pro obnovitelné zdroje energií, pro
projekty zaměřené na zmírnění dopadů klimatických změn a pro vodohospodářské
projekty. Součástí Konsenzu OECD je řada tzv. sektorových ujednání, která upravují specifické,
výhodnější podmínky exportního financování v některých hospodářsky významných oblastech.
V tomto konkrétním případě se EGAP výrazně angažoval vzhledem k velkému výrobnímu
a vývoznímu potenciálu českých exportérů. Prosazoval jejich zájmy při diskusi o technických
podmínkách splatnosti úvěrů, podílu místních nákladů na financování se státní podporou apod.
Paralelně s úpravami sektorové dohody probíhalo rovněž jednání o tzv. společných přístupech
k životnímu prostředí s velkým důrazem na možná řešení sociálních dopadů vývozních projektů
a nově též na sledování jejich lidskoprávních dopadů. Tyto zcela nové požadavky bude nutné
respektovat při posuzování vývozních projektů.
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Železniční doprava. V rámci EU probíhala také diskuse o možnosti zavést zvýhodněné
podmínky vývozního financování v tomto odvětví. Předběžně se posuzovalo prodloužení doby
splácení úvěrů až na 15 let. Vzhledem ke zvláštnímu charakteru a omezením v železniční
dopravě by prodloužení splatnosti úvěrů velmi pomohlo i českým vývozcům realizujícím
významné projekty, které s největší pravděpodobností budou mít svá pokračování.
Klasifikace zemí. Tak jako v předchozích letech i v roce 2011 přispíval EGAP v OECD svým
dílem ke klasifikaci zemí z hlediska stupně jejich úvěrového rizika. Díky tomu měl nejenom
podrobný přehled o výsledné klasifikaci, ale rovněž o podkladových analytických materiálech
a o diskusi ohledně možných rizik v jednotlivých zemích.
Pokud jde o další mezinárodní akce, zúčastnil se EGAP například mise Bernské unie do
Běloruska, jejímž cílem bylo zjistit reálnou ekonomickou situaci země z pohledu exportního
financování a pojištění. Bylo to o to důležitější, že v roce 2011 enormně vzrostl zájem českých
vývozců o Bělorusko a odpovídajícím způsobem i angažovanost EGAP v této zemi.
Kromě toho, jak už se stalo dobrou tradicí, se vedení EGAP setkalo s některými ze svých
zahraničních partnerů k bilaterálním konzultacím. V roce 2011 to byla jednání s maďarskými
agenturami MEHIB a EXIM a s kanadskou EDC.
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7. Přílohy

7.1. Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora
akcionáĜi spoleþnosti Exportní garanþní a pojišĢovací spoleþnost, a.s.
OvČĜili jsme úþetní závČrku spoleþnosti Exportní garanþní a pojišĢovací spoleþnost, a.s., identifikaþní
þíslo 452 79 314, se sídlem Praha 1, Vodiþkova 34/701 (dále „Spoleþnost“), za rok konþící
31. prosince 2011, ke které jsme dne 16. bĜezna 2012 vydali výrok. Tato úþetní závČrka není souþástí
pĜiložené Informace o pojišĢování vývozu se státní podporou v roce 2011 (dále jen „Zpráva“). ZnČní
výroku auditora k této úþetní závČrce bylo následující:
„OvČĜili jsme pĜiloženou úþetní závČrku spoleþnosti Exportní garanþní a pojišĢovací spoleþnost, a.s., identifikaþní
þíslo 452 79 314, se sídlem Praha 1, Vodiþkova 34/701 (dále „Spoleþnost“), tj. rozvahu k 31. prosinci 2011, výkaz
zisku a ztráty a pĜehled o zmČnách vlastního kapitálu za rok 2011 a pĜílohu, vþetnČ popisu podstatných úþetních
pravidel (dále „úþetní závČrka“).
OdpovČdnost statutárního orgánu Spoleþnosti za úþetní závČrku
Statutární orgán Spoleþnosti odpovídá za sestavení úþetní závČrky podávající vČrný a poctivý obraz v souladu
s þeskými úþetními pĜedpisy a za takové vnitĜní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení úþetní závČrky
tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti zpĤsobené podvodem nebo chybou.
Úloha auditora
Naší úlohou je vydat na základČ provedeného auditu výrok k této úþetní závČrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditorech platným v ýeské republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikaþními
doložkami Komory auditorĤ ýeské republiky. V souladu s tČmito pĜedpisy jsme povinni dodržovat etické
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pĜimČĜenou jistotu, že úþetní závČrka neobsahuje
významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupĤ, jejichž cílem je získat dĤkazní informace o þástkách
a informacích uvedených v úþetní závČrce. VýbČr auditorských postupĤ závisí na úsudku auditora, vþetnČ
posouzení rizika významné nesprávnosti údajĤ uvedených v úþetní závČrce zpĤsobené podvodem nebo chybou. PĜi
posuzování tČchto rizik auditor zohledĖuje vnitĜní kontroly relevantní pro sestavení úþetní závČrky podávající
vČrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádĜit se
k úþinnosti vnitĜních kontrol.
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úþetních pravidel, pĜimČĜenosti úþetních odhadĤ provedených
vedením i posouzení celkové prezentace úþetní závČrky.
Jsme pĜesvČdþeni, že získané dĤkazní informace poskytují dostateþný a vhodný základ pro vyjádĜení našeho
výroku.
Výrok
Podle našeho názoru úþetní závČrka podává vČrný a poctivý obraz finanþní pozice Spoleþnosti
k 31. prosinci 2011 a jejího hospodaĜení za rok 2011 v souladu s þeskými úþetními pĜedpisy.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., KateĜinská 40/466, 120 00 Praha 2, ýeská republika
T: +420 251 151 111, F: +420 251 156 111, www.pwc.com/cz
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem KateĜinská 40/466, 120 00 Praha 2, Iý: 40765521, zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských spoleþností u Komory auditorĤ ýeské republiky pod oprávnČním þíslo 021.
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Zpráva o zprávČ
OvČĜili jsme soulad finanþních informací obsažených v této ZprávČ za rok konþící 31. prosince 2011
s výše uvedenou úþetní závČrkou. Za správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Spoleþnosti. Naším
úkolem je vydat na základČ provedeného ovČĜení výrok o souladu Zprávy s úþetní závČrkou.

Úloha auditora
OvČĜení jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikaþní doložkou
Komory auditorĤ ýeské republiky. V souladu s tČmito pĜedpisy jsme povinni naplánovat a provést
ovČĜení tak, abychom získali pĜimČĜenou jistotu, že finanþní informace obsažené ve ZprávČ, které
popisují skuteþnosti, jež jsou též pĜedmČtem zobrazení v úþetní závČrce, jsou ve všech významných
ohledech v souladu s pĜíslušnou úþetní závČrkou. Jsme pĜesvČdþeni, že provedené ovČĜení poskytuje
pĜimČĜený podklad pro vyjádĜení našeho výroku.

Výrok
Podle našeho názoru jsou finanþní informace uvedené ve ZprávČ Spoleþnosti za rok konþící
31. prosince 2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou úþetní závČrkou.

Jiné skuteþnosti
Pro porozumČní finanþní pozici Spoleþnosti a jejímu hospodaĜení za uvedené období a rozsahu našeho
auditu je tĜeba tuto Zprávu þíst spoleþnČ s úþetní závČrkou Spoleþnosti.

3. kvČtna 2012

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená

Ing. Marek Richter
partner
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Ing. Kristina Vanþurová
statutární auditorka, oprávnČní þ. 2085

7.2. Rozvaha k 31. 12. 2011
31. prosince 31. prosince
2011
2010
Čistá
Čistá
výše
výše
3 699
2 412
21 911 843 18 560 191
695 263
695 207

(tis. Kč)
Bod
Hrubá
Úprava
AKTIVA
výše
B. Dlouhodobý nehmotný majetek
5
38 947 35 248
C. Finanční umístění (investice)
4
21 911 843
0
C.I. Pozemky a budovy (provozní)
695 263
0
C.II. Finanční umístění
v podnikatelských seskupeních
921 306
0
921 306
899 481
1. Podíly v ovládaných osobách
0
0
0
115 664
2. Podíly s podstatným vlivem
921 306
0
921 306
783 817
C.III. Jiná finanční umístění
20 295 274
0 20 295 274 16 965 503
1. Akcie a ostatní cenné papíry
s proměnlivým výnosem
290 654
0
290 654
286 726
2. Dluhové cenné papíry –
realizovatelné
13 061 060
0 13 061 060
10 114 594
3. Depozita u finančních institucí
6 943 560
0 6 943 560
6 564 183
E. Dlužníci
6
369 290 357 348
11 942
78 240
E.I. Pohledávky z operací přímého
pojištění – pojistníci
207
30
177
29
E.III. Ostatní pohledávky, z toho:
369 083 357 318
11 765
78 211
– podíly s podstatným vlivem
16
31
0
31
38
F. Ostatní aktiva
69 593
57 089
12 504
5 652
F.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný
než pozemky a budovy
5
63 598
57 089
6 509
4 829
F.II. Hotovost na účtech u finančních
institucí a hotovost v pokladně
5 995
0
5 995
823
G. Přechodné účty aktiv
7
17 682
0
17 682
33 979
AKTIVA CELKEM
22 407 355 449 685 21 957 670 18 680 474
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(tis. Kč)
Bod
PASIVA
A.
Vlastní kapitál
8
A.I. Základní kapitál
A.IV. Ostatní kapitálové fondy
A.V. Zákonný rezervní fond a ostatní fondy
ze zisku
A.VII. Zisk (+) / ztráta (-) běžného účetního
období
C.
Technické rezervy
9
C.1 Rezerva na nezasloužené pojistné:
a) hrubá výše
b) podíl zajistitelů
C.2. Rezerva na pojistná plnění (hrubá výše)
C.3. Rezerva na prémie a slevy (hrubá výše)
C.4. Vyrovnávací rezerva (hrubá výše)
E.
Ostatní rezervy
10
E.2. Ostatní rezervy
G.
Věřitelé
11
G.I. Závazky z operací přímého pojištění
G.V. Ostatní závazky, z toho:
– daňové závazky a závazky
ze sociálního a zdravotního
zabezpečení
H.
Přechodné účty pasiv – výdaje
a výnosy příštích období
PASIVA CELKEM
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31. prosince
2011
10 470 555
1 300 000
7 855 759

31. prosince
2010
10 510 634
1 300 000
6 833 934

2 364 949

1 999 369

-1 050 153
11 465 710
6 020 433
6 286 616
-266 183
5 377 155
68 122
0
4 957
4 957
9 466
0
9 466

377 331
8 151 133
4 788 735
5 032 417
-243 682
3 298 046
60 875
3 477
3 551
3 551
15 092
5 419
9 673

2 090

1 953

6 982
21 957 670

64
18 680 474

7.3. Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011

(tis. Kč)
Bod
I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ
1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
a) předepsané hrubé pojistné
15
b) pojistné postoupené zajistitelům
14
Mezisoučet
c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajistitelů
14
Mezisoučet
Výsledek
2. Převedené výnosy z finančního umístění z netechnického účtu
3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
a) náklady na pojistná plnění:
aa) hrubá výše
Mezisoučet
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
ba) hrubá výše
Mezisoučet
Výsledek
15
5. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění
6. Čistá výše provozních nákladů:
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy
15
b) správní režie
15
c) provize od zajistitelů a podíly na ziscích
14
Výsledek
15
7. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
8. Změna stavu vyrovnávací rezervy
9. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
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2011
Základna

2 258 576
-50 807
-1 254 200
22 501

878 791

2 079 109

Mezisoučet

2011
Výsledek

Základna

Mezisoučet

2010
Výsledek

2 257 715
-176 235
2 207 769

2 081 480
-1 348 921
153 585

-1 231 699

-1 195 336
976 070
318 548
1 473

886 144
209 894
1 380

1 543 511
878 791

1 543 511
-704 041

2 079 109

-704 041
2 957 900
7 247

18 161
227 082
5 081

8 394
207 050
17 675
240 162
239 510
-3 477
-2 145 250
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839 470
5 683

197 769
1 345
-13 922
67 073

(tis. Kč)
III. NETECHNICKÝ ÚČET
1. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
2. Výnosy z finančního umístění (investic):
a) výnosy z ostatního finančního umístění (ostatních investic)
Mezisoučet
b) změny hodnoty finančního umístění (investic)
c) výnosy z realizace finančního umístění (investic)
Výsledek
3. Náklady na finanční umístění (investice):
a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků
b) změny hodnoty finančního umístění (investic)
c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic)
Výsledek
4. Převod výnosů z finančního umístění na technický účet
k neživotnímu pojištění
5. Ostatní výnosy
6. Ostatní náklady
7. Daň z příjmů z běžné činnosti
8. Zisk (+) / ztráta (-) z běžné činnosti po zdanění
9. Ostatní daně neuvedené výše
10. Zisk (+) / ztráta (-) za účetní období
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Bod

2011
Základna

501 293

12
13

Mezisoučet

2011
Výsledek

Základna

Mezisoučet

-2 145 250

2010
Výsledek
67 073

413 772
501 293
868 951
0

413 772
477 846
48 310
1 370 244

1 525
702 761
0
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939 928
1 686
456 678
49 510

704 286

507 874

-318 548
778 193
26 258
0
-1 045 904
4 249
-1 050 153

-209 894
115 199
25 785
0
378 647
1 316
377 331

