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Úvod 

Pojištění exportu, zejména rizik vznikajících v případě úvěrového financování, je 

důležitým institutem, bez něhož by nemohla být realizována řada obchodních projektů. 

Proto v otevřených ekonomikách, které chtějí vykazovat určitý podíl vývozu na HDP, 

fungují instituce, které jsou schopny (i díky pomoci státu) pokrýt poptávku po pojištění 

proti rizikům, která nejsou pro svou povahu pojistitelná tržně. Jednou z nich je Exportní 

garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP). V této diplomové práci chci postihnout 

důležité faktory, které mají dopad na činnost této společnosti v právním rámci, přiblížit 

jejich vývoj v čase a zhodnotit opodstatněnost použitých nástrojů regulace.  

Z metodologického hlediska bude v práci zastoupen výzkum kvantitativní i kvalitativní. 

Pravidelně bude uplatňována metoda analytická a metoda deskriptivní, v menší míře 

pak budou použity i syntéza a komparace dříve získaných poznatků.

První část této práce bude tvořena především deskripcí. Pro lepší vhled a pochopení 

úlohy, kterou EGAP v české ekonomice zastává, začnu svou práci kapitolou o historii 

společnosti, kde zároveň časově zařadím i vznik dalších institucí, jejichž činnost je do 

určité míry komplementární činnosti EGAP. Dále se budu věnovat současné právní 

úpravě EGAP a postupně rozeberu příslušné prameny práva na vnitrostátní, evropské 

i mezinárodní úrovni. V rámci českých právních předpisů se zaměřím na specifika 

oproti obecné úpravě pojišťovnictví stanovená zejména zákonem č. 58/1995 Sb., 

o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů. 

V této souvislosti bude třeba uvést několik poznámek k procesu transpozice směrnice 

Solventnost II do českého právního řádu. Na teoretickou úpravu navážu rozborem 

konkrétních pojistných produktů a popíšu odlišnosti konstrukce produktů určených 

malým a středním podnikatelům. 

V následujících kapitolách popíšu opatření a systémy, které ovlivňují poskytování 

pojištění. Nejprve se budu zabývat rámcovým směřováním ekonomiky, jak bylo 

nastaveno Exportní strategií ČR pro roky 2012 – 2020. Dále popíšu, jaké kapitálové 

požadavky jsou kladeny na EGAP pro zajištění jejího bezpečného provozu, jak se 

požadavky na její financování projevují ve státním rozpočtu a jakým způsobem státní 
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rozpočet limituje objem uzavíraných pojistných smluv. Budu věnovat prostor také nově 

zavedené metodě posuzování žádostí o pojištění, která by měla proces zefektivnit 

a předem odhalit nereálnost některých záměrů, resp. jejich nedostatečný přínos pro 

ekonomiku ČR. Ačkoliv v současné době EGAP již neprovozuje tzv. komerční 

pojištění, považuji za důležité vysvětlit alespoň krátce, jak je tento typ zabezpečení

konstruován a proč byl z EGAP vydělen. Jeho fungování v praxi vysvětlím na 

pojistných produktech dceřiné společnosti EGAP. Následně se pokusím osvětlit důvody, 

které EGAP přiměly ke zvyšování spoluúčastí pojištěných osob a k zavedení systému 

bonusů a malusů.

S ohledem na celosvětovou politickou situaci bezpochyby nelze vynechat ani téma 

mezinárodních sankcí, které mohou významnou měrou dopadat na realizaci projektů 

v zahraničí a přerušovat finanční toky. Pozornost bude věnována zejména postupu 

provádění mezinárodních sankcí v ČR. 

Po posouzení výše uvedených faktorů pak prozkoumám fungování instituce samotné. 

Na základě údajů ze zveřejněných výročních zpráv sestavím statistiky hospodaření 

EGAP a vývoje některých důležitých ukazatelů jako je stav technických rezerv či 

pojistná angažovanost. Také provedu analýzu poznatků Nejvyššího kontrolního úřadu, 

který v roce 2013 kontroloval EGAP a v souvislosti s ní také Ministerstvo financí ČR 

a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a jeho závěr budu komparovat s vyjádřením 

samotné EGAP. V této části práce bude převažovat metoda kvantitativního výzkumu 

a mým cílem bude shromáždit množství informací, jejichž syntéza mi poskytne 

dostatečný základ pro zhodnocení stávající právní regulace. 

Hlavním cílem této práce je tedy deduktivním postupem dospět na základě poznatků 

získaných analýzou stávající právní úpravy a hospodářských výsledků EGAP k závěru, 

který odpoví na otázku, zda je současná právní úprava vhodná a jaké novelizace 

případně vyžaduje. V poslední kapitole budu pracovat především s metodou 

kvalitativního výzkumu. Ve svých úvahách de lege ferenda budu vycházet ze všech 

poznatků, které jsem vyvodila v předchozích kapitolách, a zároveň z jejich syntézy 

a komparace. Vynasnažím se pracovat vyváženě jak s požadavky trhu, tedy exportérů 

a bank, na dostupnost státní podpory exportu a transparentnost jejího poskytování, tak 
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i s požadavky EGAP, resp. státu, na bezpečné umisťování a návratnost poskytnutých

prostředků. 

Při psaní jsem čerpala z odborné literatury, zejména publikací o pojišťovnictví 

a finančním trhu, nicméně titulů, které se zabývají specificky tématem pojištění se státní 

podporou, je malé množství a navíc z pochopitelných důvodů nemohou plně reflektovat 

vývoj posledních několika let, který je však pro mou práci zásadní. Hlavními zdroji jsou 

proto právní předpisy ČR a EU, novinové a časopisecké články a zprávy vydávané 

EGAP i dalšími institucemi dostupné elektronicky. Obsah této práce odpovídá stavu ke 

dni 30. března 2016. 
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1. Historie EGAP 

Přechod českého hospodářství z centrálně plánovaného systému na tržní, který probíhal 

v 90. letech 20. století, si vyžádal řadu změn včetně vytvoření nových institucí. Kromě

budování domácí ekonomické infrastruktury bylo úkolem reformátorů také uvolnění

obchodu se zahraničím, který byl do roku 1989 realizován výhradně podniky 

zahraničního obchodu a orientoval se převážně na východoevropské země.1 Prvním 

subjektem vzniklým za účelem podpory exportu byla právě Exportní garanční 

a pojišťovací společnost, a.s. 

Vytvoření společnosti předcházely diskuze o potřebnosti takovéto instituce. V kontextu 

probíhající transformace ekonomiky zaznívaly obavy, že významnější státní pomoc 

exportérům by znamenala návrat k principům centrálně plánované ekonomiky 

a narušovala by přirozené konkurenční prostředí trhu.  Zásadními argumenty pro 

založení byla jednak skutečnost, že okolní ekonomicky významné země obdobné 

instituce standardně mají, jednak existence regulace státní podpory na mezinárodní 

úrovni formou Ujednání pro oficiálně podporované vývozní úvěry, tzv. Konsensus 

OECD.2  

EGAP byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 10. února 1992 na základě 

usnesení vlády ČSFR č. 721/1991, o programu na podporu exportu. Do obchodního 

rejstříku byla zapsána 1. června 1992. Zakladateli byly federální ministerstvo financí, 

federální ministerstvo hospodářství, federální ministerstvo zahraničního obchodu, 

ministerstvo financí ČR a ministerstvo financí SR. 

V článku pro časopis Pojistný obzor č. 4/1993 tehdejší generální ředitel EGAP 

Ing. Parízek shrnuje význam instituce, jak se profiloval v počáteční fázi její existence. 

Od zahájení činnosti v červnu 1992 EGAP pojistila krátkodobé úvěry v objemu 

cca 990 mil. Kč a poskytla přísliby pojištění střednědobých a dlouhodobých úvěrů 

v celkové výši přibližně 150 mil. Kč. Poptávka po pojistných produktech byla zpočátku 

slabá, neboť čeští exportéři neměli s těmito službami zkušenosti (do založení EGAP 

                                                            
1 ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky. 1989 – 2004. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. 304 s. 
ISBN 80-7179-922-x. s. 14, 15.  
2 Jak dále s exportním financováním a jakou úlohu v něm má hrát stát?: 1. seminář, 31. ledna 2008.
In Sborník textů č. 23/2008 (Fontes Rerum). Praha: Fontes Rerum, 2008. s. 9-71. ISBN 978-80-86958-
10-1. s. 15.
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poskytovala úvěrové pojištění pouze Česká pojišťovna, a to jen v omezeném rozsahu). 

Větší zájem projevovaly společnosti se zahraniční účastí díky tomu, že jejich zahraniční 

partneři již systém úvěrového pojištění znali z činnosti obdobných institucí v jiných 

zemích. I z toho důvodu byly zdroje EGAP (v té době financované výlučně prostředky 

státního rozpočtu) určené ke krytí komerčních rizik vyhodnoceny jako dostatečné. 

Naproti tomu rezervní fond pro pojištění politických a dlouhodobých ekonomických 

rizik byl již v roce 1993 doplněn dalšími vklady ze státního rozpočtu, čímž byla 

poskytnuta kapacita pro pojištění exportu v objemu až 8 mld. Kč.3

V roce 1995 byl přijat zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se 

státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu 

(dále také jen „POFI“). Tento předpis doplnil k obecnějším normám zákona

o pojišťovnictví č. 185/1991 Sb. specifickou úpravu tzv. exportní pojišťovny. Zákon 

rovněž zakotvuje jako novou instituci Českou exportní banku, a.s., jejíž funkcí je 

poskytovat finanční služby pro potřeby exportu, zejména se jedná o vývozní úvěrové 

financování, bankovní záruky a poradenství. ČEB vznikla 1. března 1995, jejími 

akcionáři jsou ČR a EGAP, která vlastní 20 % akcií. 

Vznik obou těchto proexportních institucí byl ovšem z pohledu české vlády ústupek, 

nikoliv součást širší koncepční podpory exportu, neboť dosud prosazovala princip 

volného tržního mechanismu a odmítala zasahovat do podnikání na mikroekonomické 

úrovni. Od tohoto postoje ustoupila až pod tlakem nepříznivého ekonomického vývoje, 

když její politika soustředěná na makroekonomickou rovnováhu nedokázala vyřešit 

prohlubující se záporné saldo bilance zahraničního obchodu. To v roce 1996 činilo 

-153,0 mld. Kč, b.c., a jeho podíl na HDP byl 7,6 %, přičemž podíl překračující 8 % už 

je považován za známku vážných ekonomických problémů.4 Svůj změněný přístup 

vláda koncem roku 1997 demonstrovala přijetím textu Koncepce podpory exportu. 

Dokument z větší části pouze shrnoval již používané nástroje, ale také byl podkladem 

pro vytvoření České agentury na podporu obchodu (známou i pod názvem CzechTrade) 

spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, která nahradila Centrum vnějších 

                                                            
3 PARÍZEK, Pavol. Úloha EGAP při podpoře českého vývozu. Pojistný obzor. 1993, roč. 70, č. 4, s. 2, 3. 
ISSN 0032-2393. 
4 ŠTOURAČOVÁ, Judita. Ekonomická diplomacie České republiky. 1. vyd. Praha: Professional 
Publishing, 2008. 249 s. ISBN 978-80-86946-71-9. s. 55.
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ekonomických vztahů. Činnost CzechTrade spočívá zejména v poskytování poradenství 

a informačních služeb a má usnadňovat českým společnostem pronikání na nové trhy. 

K plnění těchto úkolů zřizuje zastoupení po celém světě, v prosinci 2015 vznikla 

46. zahraniční kancelář, a to v Singapuru.  

Od roku 1998 je EGAP členem Mezinárodní unie úvěrových a investičních pojistitelů, 

také nazývané Bernská unie, která byla založena roku 1934 skupinou pojišťoven 

z Francie, Itálie, Španělska a Velké Británie. Jejím cílem je přispívat k rozvoji 

přeshraničního obchodu přijímáním základních zásad, kterými se má řídit pojišťování 

exportních úvěrů a zahraničních investic (například zásada pečlivého posuzování 

a řízení přebíraných rizik či zásada podpory mezinárodního boje proti korupci 

a legalizaci výnosů z trestné činnosti), a také vytvářet svým členům prostor pro 

profesionální diskuzi. 

Krátce po vstupu ČR do EU, v roce 2005, došlo k významné změně v rozsahu činnosti 

EGAP. Nově založená dceřiná společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.,

(KÚP)5 totiž převzala poskytování komerčního úvěrového pojištění. Možnost zakládat 

právnické osoby podnikající v oblasti pojišťovnictví měla EGAP už díky novele POFI 

č. 282/2002 Sb., nicméně § 4 odst. 2 písm. c) POFI ve znění této novely vyžadoval, aby 

EGAP byla většinovým společníkem takové osoby. Důvodová zpráva k novele 

č. 23/2006 Sb. se zabývá otázkou, zda požadavek většinové účasti musí být splněn po 

celou dobu existence příslušné osoby, nebo jen při jejím založení. První varianta by ve 

svém důsledku popírala smysl vyčlenění komerčního pojištění mimo strukturu EGAP, 

kterým je „prevence distorze trhu státní podporou“6, a tím také vzbuzovala pochybnost 

o souladu s předpisy EU (konkrétně směrnicí Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 

1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky, dále 

jen „transparenční směrnice“). Vládní návrh novely POFI proto podmínku většinového 

společníka z textu zákona vypouštěl. Schválená parlamentní podoba však namísto ní 

stanoví podmínku 30% podílu na základním kapitálu. V souladu s tím v roce 2007 

EGAP odprodala 66 % akcií KÚP belgické úvěrové pojišťovně Ducroire – Delcredere 

SA. N.V. a italské úvěrové pojišťovně SACE BT SpA. 

                                                            
5 Činnost KÚP je podrobněji popsána v kapitole 4.6.
6 Důvodová zpráva k zákonu č. 23/2006 Sb. s. 3. 
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Z grafu č. 1 níže je patrný růstový trend pojištěného objemu u komerčního pojištění, 

který již dosahuje téměř částky 200 mld. Kč, zatímco objem pojištění se státní podporou

zůstává v řádu desítek miliard Kč a v posledních několika letech spíše klesá. 

Graf č. 1 Objem pojistných hodnot

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat zveřejněných EGAP a KUPEG7

V průběhu let postupně narůstal počet zemí, s nimiž probíhaly obchodní transakce 

pojišťované EGAP. Součástí vládního návrhu POFI byla příloha Přehled rozpracování 

vývozních kontraktů většího rozsahu vyžadujících dlouhodobé exportní financování 

(stav ke květnu 1994), kde nalezneme šestnáct zemí, s nimiž byly plánovány vývozní 

operace, například výstavba elektrárny v Číně či prodej letadel do Tunisu. V roce 2004 

už byly podle výroční zprávy EGAP se státní podporou pojištěny úvěry do 51 zemí. 

V této době se také mění skladba pojistných produktů, kdy větší význam získává 

pojištění záruk a předexportního financování na úkor pojištění vývozních úvěrů, tedy je 

kladen větší důraz na ošetření rizika plnění českých vývozců, což je vysvětleno 

posilováním finančních trhů v cílových zemích, a tím zároveň snižováním jejich 

                                                            
7 Použita data z EGAP v číslech [online] [cit. 2016-02-14]. Dostupné z WWW: <http://www.egap.cz/o-
spolecnosti/egap-v-cislech/index.php>  a data z výročních zpráv KUPEG za roky 2005 až 2014 [online] 
[cit. 2016-02-14]. Dostupné z WWW: <http://www.kupeg.cz/ke-stazeni/vyrocni-zpravy>.   
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poptávky po finančních zdrojích od vývozce či jeho banky8. Jako významný cíl se 

v následujících letech profiluje Ruská federace, jejíž podíl v roce 2008 tvoří 48,6 % 

pojistných smluv, nemalé podíly mají také Turecko, Ázerbájdžán či Slovensko. 

V současné době však u řady úvěrů právě pro ruské projekty hrozí nebo již nastal

default9 (obchodní centrum v Rjazani, elektrárna Poljarnaja, sklárenské projekty 

v Orsku, Novosibirsku…), což ve spojení s dalšími problematickými úvěry v jiných 

zemích vede k tomu, že v roce 2016 má částka vyplaceného pojistného plnění poprvé 

přesáhnout výši čtyř miliard Kč10. Množství tzv. toxických úvěrů podnítilo dokonce 

zájem Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie 

a vyšetřování, který v lednu 2014 zasáhl v sídlech EGAP i ČEB a některé případy dosud 

vyšetřuje.

                                                            
8 Výroční zpráva 2004 [online]. Praha: EGAP, 2004 [cit. 2016-02-14]. 75 s. Dostupná z WWW: 
<http://www.egap.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2004.pdf>. s. 7.
9

K vymezení pojmu viz Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011 [online]. Praha: ČNB, 2011. 150 s. ISBN 
978-80-87225-33-2. Dostupná z WWW: 
<https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2010-
2011/fs_2010-2011.pdf>. s. 140.
10 K tomu více viz LUKÁČ, Petr. Bojíme se krachu dalších firem v Rusku. Hospodářské noviny. 2016, 
č. 015. s. 16. 
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2. Právní postavení EGAP

EGAP je akciovou společností s dualistickým systémem vnitřní struktury, jejíž základní 

kapitál je rozvržen na 4 075 zaknihovaných akcií na jméno s nominální hodnotou 

1 000 000 Kč. Jediným akcionářem je (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 POFI)

Česká republika, která svá akcionářská práva vykonává prostřednictvím Ministerstva 

financí ČR (MF) se 1630 hlasy, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) se 1467 

hlasy, Ministerstva zahraničních věcí ČR se 489 hlasy a Ministerstva zemědělství ČR

se 489 hlasy. EGAP podléhá režimu zákona o pojišťovnictví a zároveň jako exportní 

pojišťovna režimu POFI.

2.1 Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní 

podporou 

POFI je základním právním předpisem v oblasti poskytování státem podpořeného 

pojištění exportu. Není nijak rozsáhlý, má pouhých jedenáct paragrafů, přičemž

podrobnější úpravu některých institutů obsahuje vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení 

zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 

a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Předmětem úpravy tohoto zákona je dle § 1 odst. 1 státní podpora vývozu poskytovaná 

v několika formách, vedle pojištění vývozních úvěrových rizik se jedná o podpořené 

financování a dorovnávání úrokových rozdílů. Odst. 2 obsahuje taxativní výčet druhů

pojištění a dalších činností, které jsou pro účely POFI považovány za pojištění 

vývozních úvěrových rizik. Pro všechny tyto činnosti platí požadavek, aby souvisely 

s vývozem a byly vykonávané EGAP (zákon pro ni zavádí legislativní zkratku „exportní 

pojišťovna“) na základě povolení uděleného ČNB.

Původní znění zákona stanovilo podmínku pojištění vývozních úvěrových rizik znějící 

tak, že „podíl hodnoty vývozu vytvořené v České republice tvoří nejméně 60 % hodnoty 

vývozu“11. Tato podmínka byla zrušena novelou č. 188/1999 Sb., neboť byla v rozporu 

s mezinárodními závazky ČR (závazky z Dohody o obchodních aspektech investičních 

                                                            
11 Viz § 3 odst. 1 POFI, ve znění účinném do 1. 9. 1999.
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opatření, z Dohody o zřízení Světové obchodní organizace a z členství v OECD)12. 

I nadále je však při poskytování pojištění nutno posuzovat riziko návratnosti úvěru, a to 

jak z hlediska osobního (platební schopnost zahraničního dlužníka), tak z hlediska 

teritoriálního (platební schopnost země, z níž má být dluh splácen). 

EGAP je výslovně pověřena k provozování pojištění vývozních úvěrových rizik

za podmínky, že její akcie vlastní výlučně stát. Exportní pojišťovně se zakazuje zakládat 

právnické osoby nebo v nich vlastnit podíly. Výjimkami jsou ČEB, dlužníci, pokud jde 

o zajištění jejich dluhů, a právnické osoby, jejichž předmětem podnikání je pojišťovací 

a zajišťovací činnost v odvětví pojištění úvěru a činnosti související s pojišťovací nebo 

zajišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví, pokud se nejedná o pojištění podle 

POFI. Pro založení posledně jmenované osoby je vyžadován souhlas Ministerstva 

financí. V § 4 odst. 3 až 7 reguluje zákonodárce hospodaření při pojišťování vývozních 

úvěrových rizik. Upravuje zde tvorbu fondů, nakládání s rezervami a stanoví hranice, 

které EGAP nesmí překročit při pojištění jednotlivých vývozních úvěrových rizik, kdy 

obecná hranice činí 20 % pojistné kapacity pro daný rok, ovšem souhlasí-li ministr 

financí a ministr průmyslu a obchodu, lze jednotlivý případ pojistit až do výše 40 % 

pojistné kapacity. Překročit 40% hranici je možné jen se souhlasem vlády. Výše 

pojistné kapacity a také dotace ze státního rozpočtu vytvářející součást pojistných fondů 

se stanoví v zákoně o státním rozpočtu. Vzorec výpočtu pojistné kapacity, konkrétní 

postup při tvorbě fondů, poměr sumy fondů a rezerv k objemu pojistné angažovanosti 

a také pořadí, v němž se použijí zdroje exportní pojišťovny na výplatu pojistného 

plnění, nalezneme v prováděcí vyhlášce. O pojišťování vývozních úvěrových rizik pak 

exportní pojišťovna každoročně informuje Poslaneckou sněmovnu. Obsahem informace 

jsou údaje o exportní pojišťovně (především o jejím základním kapitálu, personálních 

změnách a bilanci) a údaje o provozování pojištění (zejména analýza pojištění podle 

teritorií a odvětví, užití prostředků státního rozpočtu, vztah poptávky po pojištění 

a pojistné kapacity a odhad budoucího vývoje pojištění). 

Při provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti je exportní pojišťovna vázána 

rozsahem vymezeným v povolení uděleném ČNB a podléhá jejímu dohledu. Vylučuje 

se však použití zákona upravujícího doplňkový dohled nad bankami, spořitelními 

                                                            
12 Důvodová zpráva k zákonu č. 188/1999 Sb., s. 8, 9.  
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a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních 

konglomerátech. 

Získat pojištění vývozních úvěrových rizik je možné na základě žádosti, která splňuje 

stanovené obsahové náležitosti, není však na ně právní nárok. Díky tomu, že 

posuzováním žádostí je pověřena exportní pojišťovna, se do rozhodování o poskytování 

státní podpory mohou koordinovaně zapojit zástupci ministerstev i centrální banky, aniž 

by bylo nutno měnit jejich kompetence nebo vytvořit nový meziresortní orgán.13

Zásadním projevem státní podpory pojištění vývozních úvěrových rizik je záruka státu 

za závazky exportní pojišťovny z těchto pojištění. Pokud stát ze záruky plní, vzniká 

exportní pojišťovně povinnost na úhradu tohoto plnění postoupit Ministerstvu financí 

pohledávky, které převzala v souvislosti s pojištěním. 

2.2 Zákony o pojišťovnictví 

Po svém vzniku se EGAP řídila zákonem č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a následně zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Tyto předpisy neobsahovaly žádná zvláštní ustanovení týkající se 

pojišťování exportu. Zákon o pojišťovnictví z roku 1999 a účinný zákon 

o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazují pojištění 

vývozního úvěru v příloze č. 1 do odvětví neživotních pojištění (část B, bod 14. 

Pojištění úvěru) a skupiny Pojištění úvěru a záruky. Zákon č. 277/2009 Sb. však 

vylučuje v § 2 odst. 2 písm. h) svou působnost pro činnost „spočívající v pojištění 

exportních úvěrů na účet státu nebo se zárukou státu nebo, je-li stát pojistitelem, 

nestanoví-li jiný právní předpis jinak“. 

POFI se na zákon o pojišťovnictví odkazuje v několika ustanoveních. Na postup při 

udělení povolení ČNB exportní pojišťovně podle § 3a POFI se použijí obdobně 

ustanovení zákona o pojišťovnictví týkající se udělení povolení k provozování 

pojišťovací a zajišťovací činnosti tuzemské pojišťovně či zajišťovně, nestanoví-li POFI 

jinak. Dále je pro exportní pojišťovnu založena působnost těch ustanovení zákona 

o pojišťovnictví, která se týkají podmínek stanovených pro provozování neživotního 

pojištění a zajištění a dohledu ČNB. Naopak § 4a odst. 2 a § 4b odst. 3 POFI obsahují 

                                                            
13 Důvodová zpráva k zákonu č. 58/1995 Sb.
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výčet oblastí, kde se použití ustanovení zákona upravujícího pojišťovnictví vylučuje

(jedná se například o posuzování původu a zdrojů aktiv exportní pojišťovny, zřizování 

poboček na území států EU či zavedení nucené správy). 

Drobný legislativní zmatek vzniká kolem ustanovení § 4a odst. 3 POFI, kde se hovoří 

o primárním kapitálu podle zákona upravujícího pojišťovnictví, avšak v zákoně 

o pojišťovnictví takový pojem nenalezneme. Tato situace je výsledkem nedůsledného 

postupu zákonodárce při transpozici směrnice EP a Rady 2009/138/ES 

ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu 

(Solventnost II). Zatímco příslušná novela POFI nabyla účinnosti dne 1. října 2015, 

resp. 1. ledna 2016, novela zákona o pojišťovnictví14 nebyla schválena. Aby byla 

povinnost ČR směrnici transponovat splněna s co nejmenším prodlením, připravilo MF 

upravené znění novely, které obsahuje výhradně změny vyplývající ze Solventnosti II, 

a předložilo jej vládě na jednání dne 13. ledna 2016.15 Regulace zaváděná touto 

směrnicí se rozpadá do tří skupin, tzv. pilířů. Kvantitativní požadavky se týkají výpočtů 

technických rezerv a kapitálových požadavků, zatímco kvalitativní požadavky upravují 

vnitřní kontrolní systémy pojišťoven, řízení rizik a postavení orgánů dohledu. Třetí pilíř 

zahrnuje výkaznictví a informační povinnosti.16

2.3 Právní předpisy EU 

Z důvodu jejího zvláštního postavení na pojistném trhu se na EGAP vztahují vedle 

Solventnosti II také další evropské předpisy. Pro sjednocení podmínek pojišťování 

úvěrů s dobou splatnosti trvající dva roky a více byla přijata směrnice Rady 98/29/ES ze 

dne 7. května 1998 o harmonizaci hlavních ustanovení týkajících se pojištění vývozních 

úvěrů pro operace se střednědobým a dlouhodobým krytím. Ta v preambuli zdůrazňuje 

značný význam pojištění těchto úvěrů pro mezinárodní obchod a zvláště pak pro obchod 

s rozvojovými zeměmi. Odlišné nastavení podmínek poskytování pojištění 

v jednotlivých členských státech však považuje za ohrožení hospodářské soutěže mezi 

                                                            
14 Sněmovní tisk  414/0 (7. volební období) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., 
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy. 
15 MF, oddělení 1002 – Vnější vztahy a komunikace. Materiály na jednání vlády dne 13. ledna 2016 
[online]. 2016 [cit. 2016-03-24]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/materialy-na-
jednani-vlady/1-ctvrtleti-16/materialy-na-jednani-vlady-dne-13-ledna-23644>.
16 ČNB. Solventnost II [online] [cit. 2016-03-24]. Dostupné z WWW: 
<http://www.historie.cnb.cz/cs/regulace_a_dohled/regulace_a_dohled_v_oblasti_financniho_trhu_ii/solve
ntnost_ii.html>.



13

podniky v rámci Společenství. Proto členským státům ukládá povinnost zajistit, že 

každá instituce, která na jejich účet nebo s jejich podporou pojišťuje takové operace 

a má přímou vazbu na vládu, tak bude činit v souladu s požadavky, které stanoví příloha 

směrnice. To platí pro vývozy do třetích zemí financovaných odběratelským nebo 

dodavatelským úvěrem nebo placených v hotovosti.17

Odstavec 13 preambule směrnice 98/29/ES odkazuje na rozhodnutí Rady 93/112/EHS

ze dne 14. prosince 1992, rozšiřující Rozhodnutí ze 4. dubna 1978 o aplikaci některých 

opatření na úseku oficiálně podporovaných vývozních úvěrů (Rozhodnutí 93). Tímto 

rozhodnutím se zpětnou účinností od 16. října 1992 byl do právních předpisů 

Společenství začleněn Konsensus OECD. Dne 8. ledna 2001 pozbylo Rozhodnutí 93 

platnosti, neboť bylo zrušeno rozhodnutím Rady 2001/76/ES ze dne 22. prosince 2000, 

kterým se nahrazuje rozhodnutí ze dne 4. dubna 1978 o uplatňování některých pravidel 

v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (Rozhodnutí 2001). Na tento předpis 

se odkazuje i účinné znění POFI, nicméně Rozhodnutí 2001 bylo zrušeno nařízením EP 

a Rady (EU) č. 1233/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o uplatňování některých pravidel 

v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 

2001/76/ES a 2001/77/ES (Nařízení 2011). Přijetím Nařízení 2011 je umožněno 

v budoucnu reflektovat změny v Konsensu OECD zjednodušeným postupem, a to 

prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, které přijímá Evropská komise.  

2.4 Konsensus OECD 

Ujednání pro oficiálně podporované exportní úvěry vzniklo v roce 1978 a je průběžně 

rozšiřováno a aktualizováno za účelem prosazení jednotných základních pravidel, 

kterými se má řídit trh exportních úvěrů poskytovaných nebo pojišťovaných s podporou 

státu, aby bylo dosaženo stejných konkurenčních podmínek a poskytování podpory 

nepůsobilo pokřivení trhu.18 Pravidla poskytování státní podpory v oblasti pojišťování 

vývozních úvěrů se stala součástí Konsensu až v roce 1998, poté co byla formulována 

v dokumentu s názvem Knaepen Package. Dále Konsensus obsahuje podmínky pro 

tzv. vázanou pomoc definovanou jako pomoc, která je právně nebo fakticky vázána 

                                                            
17 Článek 2 směrnice Rady 98/29/ES. 
18 BÖHM, Arnošt. Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 
2009. 151 s. ISBN 978-80-7431-004-1. s. 30, 31.
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na nákup zboží nebo služeb od dárcovské země nebo omezené skupiny zemí.19 Sám 

o sobě Konsensus není právně závazný a charakterizuje se jako gentlemanská dohoda 

mezi účastnickými zeměmi20, nicméně vůči členským státům EU mu závaznost 

propůjčuje výše zmíněné nařízení. 

Oficiální podporou se pro účely Konsensu rozumí jakákoliv podpora poskytovaná 

vládou nebo jejím jménem pro vývoz zboží nebo služeb včetně finančního nájmu se 

splatností dva roky a více. Může být realizována formou záruk nebo pojištění vývozních 

úvěrů, přímým financováním či refinancováním, dotováním úrokových sazeb či 

jakoukoliv kombinací těchto prostředků.21

Ujednání konstruuje osm kategorií rizikovosti, do nichž jsou zařazovány jednotlivé 

země, a v závislosti na rizikovosti země a dlužníka jsou stanoveny minimální pojistné 

sazby. Zároveň je omezena maximální doba splatnosti úvěru a vyžaduje se, aby 

minimálně 15 % Export Contract Value (ECV je rovna rozdílu mezi celkovou částkou, 

která má být uhrazena jako kupní cena exportovaného zboží nebo služeb, a místními 

náklady, což jsou výdaje vynaložené za zboží a služby pořízené v zemi dovozce 

nezbytné ke splnění závazku ze smlouvy o vývozu nebo k dokončení projektu, 

na kterém se vývozce podílí) bylo uhrazeno předem. 

Součástí Konsensu jsou také tzv. sektorová ujednání, která stanoví zvláštní podmínky 

k vývozním úvěrům pro vybrané druhy zboží a projektů. Jedná se například 

o odvětvové ujednání pro lodě, jaderné elektrárny, projekty obnovitelných zdrojů 

energie, projekty omezující změny klimatu a vodohospodářské projekty či železniční 

infrastrukturu. 

                                                            
19 Příloha XV Konsensu. 
20 Participanty Konsensu jsou Austrálie, Kanada, EU, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Norsko, 
Švýcarsko a USA. 
21 Kapitola I, článek 5 a) Konsensu. 
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3. Pojistné produkty 

EGAP provozuje pojišťování vývozních úvěrových rizik poskytováním řady pojistných 

produktů, přičemž nabízí také produkty zvlášť upravené, aby vyhovovaly potřebám 

malých a středních podnikatelů (MSP)22. 

3.1 Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru (B)

a pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního 

dodavatelského úvěru (Bf)

Vývozní dodavatelský úvěr poskytuje vývozce dovozci (zahraniční osobě) odložením 

splatnosti ceny za dodané zboží či služby. Splatnost zde ovšem musí být kratší než dva 

roky. Tímto produktem se vývozce pojišťuje proti riziku, že dovozce nesplní svůj dluh 

řádně a včas, předmětem pojištění jsou tedy pohledávky vývozce vůči dovozci vzniklé 

z poskytnutého úvěru, které musí být specifikovány pojistnou smlouvou. Pojistná 

událost nastává, pokud na tyto pohledávky není (částečně nebo vůbec) plněno, ať už se 

jedná o důvody komerční (dovozce není ochoten nebo schopen zaplatit), teritoriální 

(např. válečný konflikt v zemi dovozce) nebo jejich kombinaci.

Pojistné se stanovuje v závislosti na řadě faktorů, zejména hodnotě vývozu, platebních 

podmínkách a rizikovosti dovozce a jeho země. Sjednaná výše je po celou dobu trvání 

pojištění konstantní, tedy není ovlivňována případnou pozdější změnou pojistného 

rizika, neboť s možností jeho zvýšení či snížení je již kalkulováno. Neměnnost 

pojistného v závislosti na změně pojistného rizika platí i pro ostatní níže popsané 

pojistné produkty.

Pojistit lze pouze transakce, kde se dodávky s původem v ČR podílejí na hodnotě 

vývozu více než 50 %, subjekty nemají problémovou kreditní historii (posuzuje se 

posledních pět let) a vykonávají činnost, které se pojištění týká, alespoň dva roky před 

podáním žádosti o pojištění. 

Produkt Bf je modifikovaný produkt B a použije se v případě, že vývozce prodá

pohledávku z úvěru bance, aniž by té byl umožněn zpětný postih. Pojištěným je banka, 

nikoliv vývozce, který se ovšem v pojistné smlouvě zavazuje řádně plnit ze smlouvy 
                                                            
22 K vymezení malých a středních podnikatelů viz kapitola 3.10. 
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o vývozu. Pokud poruší tuto povinnost a zaviní tím pojistnou událost, má proti němu 

EGAP postih. (Stejnou možnost uplatnění postihu proti vývozci má EGAP rovněž 

u pojištění typu Cf, D, F a Z.) Pojistná smlouva vymezuje dokumenty, kterými vývozce 

prokáže vznik pojištěné exportní pohledávky a také řádné splnění svých dluhů ze 

smlouvy o vývozu vůči dovozci. 

3.2 Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského 

úvěru (C) a pojištění bankou financovaného střednědobého 

a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru (Cf)

Pojištění vývozního dodavatelského úvěru typu C je určeno pro transakce, v nichž 

sjednaná splatnost úvěru přesahuje dva roky. Na poskytnutí produktu se vztahují 

pravidla Konsensu OECD, mj. je nutno vyhodnotit dopad vývozu na životní a sociální 

prostředí v zemi dovozce. Pojištěný, předmět pojištění, pojistná událost a faktory mající 

vliv na stanovení výše pojistného jsou vymezeny shodně jako u produktu B. 

Platí také všechny základní podmínky pojištění popsané u produktu B, jsou ovšem 

doplněny o některé další. Kromě již zmíněné povinnosti vyhodnocovat environmentální 

a sociální vlivy se rovněž explicitně vyžaduje, aby na zúčastněné subjekty, resp. území 

nebyly uplatňovány mezinárodní sankce. Částka úvěru nepřevýší 85 % celkové hodnoty 

vývozu (ceny sjednané smlouvou o vývozu), tj. dovozce je povinen předem uhradit 

alespoň 15 % (tzv. akontace). Podíl místních nákladů nesmí převyšovat 15 %, 

resp. 30 % ECV. 

Produkt Cf pokrývá případy, kdy do závazkového poměru mezi vývozcem a dovozcem 

vstupuje banka stejným způsobem, jako bylo popsáno výše u produktu Bf. 

3.3 Pojištění vývozního odběratelského úvěru (D)

Vývozním odběratelským úvěrem se rozumí bankovní úvěr, kterým dovozce financuje 

kupní cenu zboží nebo služeb. Pokud v transakci vystupuje banka dovozce v postavení, 

kdy je sama příjemcem úvěru a dlužníkem, mluvíme o nepřímém odběratelském úvěru. 

Splatnost je obvykle delší než dva roky. Dovozce musí uhradit alespoň 15 % ECV

předem, aby bylo možno úvěr pojistit v souladu s Konsensem OECD. Úvěrující banka 
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se tímto produktem pojišťuje proti riziku, že poskytnutý úvěr nebude řádně hrazen 

v dohodnutých splátkách. 

Tento typ pojištění lze také uplatnit na projektové financování, což je metoda vyvinutá 

pro kapitálově náročné investice, zejména v oblastech energetiky, těžby surovin či 

budování infrastruktury. Realizace a následný provoz projektu se svěřují zvláštní 

ekonomické jednotce (Special Purpose Vehicle - SPV), která je obvykle založena jako 

samostatná entita s právní osobností. Typickým rysem je vyšší podíl cizích zdrojů 

(úvěry od bank či jiných finančních institucí) na financování.23

Předmětem pojištění jsou pohledávky pojištěného proti úvěrovanému na úhradu jistiny 

úvěru, jejího příslušenství a poplatků za rezervaci zdrojů stanovených úvěrovou 

smlouvou. Jejich neuhrazení zakládá pojistnou událost. 

Před poskytnutím pojištění musí EGAP posoudit existenci některých okolností 

(tzv. cut-off kritérií) na straně bankovních i nebankovních subjektů v transakci. Subjekt 

ani vyjmenované s ním související osoby či země24 nesmí podléhat mezinárodním 

sankčním režimům, musí dodržovat právní předpisy upravující předcházení legalizaci

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a nesmí být účastníkem insolvenčního 

nebo obdobného řízení jako osoba povinná. Subjekt také musí být řádně založen 

a existovat, popřípadě mít oprávnění k výkonu činnosti banky. 

Seznam základních podmínek pojištění se ve srovnání s produktem C dále rozšiřuje. 

Patnáctiprocentní akontace je dovozcem uhrazena na účet vývozce vedený u pojištěné 

banky. Výroba předmětu vývozu je připravena, financování zajištěno a vývozce při 

sjednávání smlouvy o vývozu neporušil žádné normy či zvyklosti mezinárodního práva, 

kterými je ČR vázána, ani se nedostal do rozporu s předpisy upravujícími korupci. 

Jedná-li se o pojištění projektového financování, platí ještě další specifické požadavky. 

Podíl vlastních zdrojů, které do projektu vloží zakladatelé SPV (sponzoři), činí 

minimálně 25 - 30 % z celkového rozpočtu projektu (bez DPH) a minimální výše 

                                                            
23 MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ, Alexej SATO a kolektiv. Mezinárodní obchodní 
operace. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. 256 s. ISBN 978-80-247-4874-0. s. 120, 121.
24 Blíže viz WWW: <http://www.egap.cz/pojistne-produkty/produkt-d/proverovani-cut-off-kriterii-pro-
nebankovni-subjekty/index.php> a <http://www.egap.cz/pojistne-produkty/produkt-d/proverovani-cut-
off-kriterii-pro-bankovni-subjekty/index.php>. 
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základního kapitálu SPV činí 10 % z celkového rozpočtu projektu (bez DPH). Veškerá 

aktiva SPV a stoprocentní podíl na ní jsou předmětem zástavního práva pojištěné banky. 

Projekt je pojištěn proti rizikům a plnění z pojištění je do splacení úvěru směřováno 

bance. Ta také určí nezávislou inspekční společnost, která kontroluje účelovost čerpání. 

Po dobu splácení úvěru se vyžaduje souhlas banky k výplatám podílů na zisku, 

významným změnám v majetku a závazcích a změnám společnické struktury SPV. 

Banka, sponzoři a SPV se Smlouvou o podpoře projektu zaváží k finanční a jiné 

podpoře projektu. 

3.4 Pojištění potvrzeného akreditivu (E)

Vystavením dokumentárního akreditivu se banka dovozce zavazuje zaplatit vývozci 

coby oprávněnému určitou částku po předložení dokumentů určených akreditivem 

v souladu s akreditivními podmínkami. Vystavený akreditiv potvrzuje banka vývozce 

a okamžikem, kdy mu banka toto potvrzení oznámí, vzniká vývozci právo na plnění 

i vůči ní.25 Potvrzující banka se pojišťuje proti riziku majetkové újmy vzniklé 

v důsledku nezaplacení podle podmínek potvrzeného akreditivu. Pojistná událost tedy 

nastane, nezaplatí-li vystavující banka podle akreditivních podmínek. Pojištění lze 

sjednat i tehdy, jedná-li se o tzv. tiché potvrzení, kdy na základě žádosti oprávněného 

akreditiv „potvrdí“ banka avizující (banka, která na žádost banky vystavující 

oprávněnému oznamuje vystavení akreditivu), aniž byla o potvrzení požádána, 

popř. k němu zmocněna, bankou vystavující.26 Výše pojistného se odvíjí od doby 

platnosti akreditivu, splatnosti a výše spoluúčasti.

Aby bylo možno pojistnou smlouvu uzavřít, musí být splněny základní podmínky. 

Dodávky s původem v ČR tvoří více než polovinu hodnoty vývozu a vývozce při 

sjednávání smlouvy o vývozu neporušil žádné normy či zvyklosti mezinárodního práva, 

kterými je ČR vázána, ani se nedostal do rozporu s předpisy proti podplácení. 

Vystavující banka nemá problémovou kreditní historii a existuje a vykonává bankovní 

činnost alespoň dva roky před zažádáním o pojištění. Akreditiv je dokumentární, 

neodvolatelný, čerpatelný a projednatelný v ČR, platný nejdéle 24 měsíců a podléhá 

                                                            
25 Viz ustanovení § 2687 odst. 1 OZ. 
26 ANDRLE, Pavel. Dokumentární akreditiv v praxi. 6., zcela přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 
207 s. ISBN 978-80-247-4830-6. s. 85, 86. 
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Jednotným zvyklostem a pravidlům pro dokumentární akreditivy Mezinárodní obchodní 

komory č. 600. 

3.5 Pojištění úvěru na předexportní financování (F) 

Jako předexportní financování výroby pro vývoz označujeme bankovní úvěr poskytnutý 

vývozci nebo výrobci na účel financování výroby pro export. Má-li banka s daným 

vývozcem pozitivní zkušenost, může úvěrem financovat také investici pro potřeby této 

výroby. Pojištěným je banka a předmětem pojištění jsou její pohledávky za úvěrovaným 

na splacení jistiny, úroků a poplatků sjednaných smlouvou o úvěru. Pojistná událost 

vzniká, pokud vývozce nesplní povinnosti, které mu vznikly ze smlouvy o vývozu, nebo 

výrobce nevyrobí zboží či neposkytne služby pro vývoz a následně není úvěr plně 

splacen. Pojistné se vypočítává podle výše a splatnosti předexportního úvěru, 

rizikovosti exportéra a výše spoluúčasti.

Kromě podmínek podílu českých dodávek, kreditní historie a délky existence subjektu 

vývozce popsaných u předchozích produktů také platí, že tento pojistný produkt lze 

poskytnout pouze tehdy, je-li dříve sjednáno pojištění typu B, Bf, C, Cf nebo D, 

případně je dostatečně zajištěna úhrada vývozních pohledávek. Výše předexportního 

úvěru nemůže překročit 75 % celkové hodnoty vývozu, resp. 85 %, pokud není 

u navazujícího exportního úvěru sjednána splatnost delší než dva roky. Banka určí 

nezávislou inspekční společnost za účelem kontroly připravenosti výroby a účelovosti 

čerpání úvěru (platí pro úvěry nad 50 mil. Kč).

3.6 Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí (I) 

Investici v zahraničí vymezuje EGAP jako majetkovou hodnotu poskytnutou do 

zahraničí dceřiné společnosti české právnické osoby v souvislosti s jejími 

hospodářskými aktivitami. Pojistná událost nastane, pokud je investice úplně či částečně 

znehodnocena nebo pokud nedojde k převodu dividend, výnosů a zisků do uplynutí 

čekací doby a příčiny jsou teritoriálního nebo jiného nekomerčního charakteru, 

např. vyvlastnění nebo porušení smluvních závazků hostitelským státem. Výše 

pojistného se stanoví v závislosti na hodnocení rizikovosti hostitelského státu a na výši 

spoluúčasti a je ovlivněna také (ne)existencí dohody o ochraně investic mezi ČR 

a hostitelským státem. 
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Pro poskytnutí pojištění je vyžadováno splnění řady podmínek. Investor je právnická 

osoba se sídlem na území ČR, která je podnikatelem ve smyslu OZ, nebo splňuje 

definici zahraniční společnosti podle § 2 písm. ii) POFI. Investor existuje a vykonává 

činnost, která je předmětem investice, alespoň dva roky před podáním žádosti 

o pojištění. Společnost, do níž je investováno, je právnická osoba se sídlem mimo území 

ČR, kterou investor zakládá, získává, zvyšuje v ní svůj podíl nebo rozšiřuje její 

podnikání a kterou zároveň ovládá. Zúčastněné subjekty mají bezproblémovou kreditní 

historii a nejsou proti nim uplatňovány mezinárodní sankce. Investice splňuje formu 

stanovenou POFI, je investorem vynaložena na dobu alespoň tří let, není v rozporu 

s právním řádem hostitelského státu a nesměřuje do oblastí výroby zbraní, hazardních 

nebo vysoce spekulativních projektů ani výroby omamných či psychotropních látek. 

Investice byla posouzena z hlediska environmentálního a sociálního dopadu v zemi 

určení. 

3.7 Pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob 

v zahraničí (If) 

Banka může investorovi (popř. přímo jeho dceřiné společnosti v zahraničí) poskytnout 

úvěr na pořízení majetku do zahraniční společnosti, kterou investor ovládá, na převzetí 

zahraniční společnosti nebo na její provozní financování. Úvěrová částka však nemůže 

dosahovat plné výše investice, část (stanoví se dohodou investora s bankou a EGAP, 

obvykle minimálně čtvrtina investice) musí investor pokrýt vlastními zdroji. Časový 

interval mezi prvním dnem období čerpání a dnem konečné splatnosti musí být delší než 

tři roky. Banka sjednáním pojištění ošetřuje riziko nesplacení poskytnutého úvěru, 

přičemž předmětem pojištění jsou její pohledávky za úvěrovaným na splacení jistiny, 

příslušenství a jiných poplatků stanovených úvěrovou smlouvou. Nejsou-li tyto 

pohledávky uhrazeny, ať už z příčin teritoriálních, nebo komerčních, nastává pojistná 

událost. Pojistné se vypočítá podle výše úvěrové částky a splatnosti úvěru, rozsahu 

pojišťovaných rizik, hodnocení investora a výše spoluúčasti. 

K uzavření pojistné smlouvy musí být splněny základní podmínky. Investorovy vlastní 

prostředky tvoří min. 20 % celkové hodnoty investice, resp. 25 %, pokud má investice 

prvky projektového financování, a na jeho investici je sjednáno pojištění typu I. Pokud 

je úvěrovaným zahraniční společnost, investor ručí za její dluhy. Je zřízeno zástavní 
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právo k investici, případně k majetku zahraniční společnosti, a k pohledávkám 

z pojištění majetku zahraniční společnosti ve prospěch banky. Pohledávky investora 

vůči zahraniční společnosti vznikající z investice jsou buď zastaveny ve prospěch 

banky, nebo podřízeny jejím pohledávkám z úvěru. Banka vybere nezávislou inspekční 

společnost ke kontrole účelovosti čerpání úvěru a její souhlas je třeba k výplatám podílů 

na zisku, významným změnám v majetku a závazcích a změnám společnické struktury 

investora i zahraniční společnosti. Bylo provedeno vyhodnocení vlivu investice na 

životní a sociální prostředí země, kde má být investice realizována. Subjekty, které se 

účastní investice, mají bezproblémovou kreditní historii, existují a vykonávají 

příslušnou činnost alespoň dva roky před podáním žádosti o pojištění a nejsou na ně 

uplatněny mezinárodní sankce.

3.8 Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu (V) 

V důsledku různých událostí komerčního, politického, makroekonomického či jiného 

charakteru na straně dovozce, resp. jeho země, se dovozce může rozhodnout od 

smlouvy o vývozu odstoupit v průběhu výroby. Vývozce se tímto pojistným produktem 

zabezpečuje proti riziku finančních ztrát generovaných v důsledku tohoto odstoupení. 

Pojistná událost je tedy vymezena jako neschopnost vývozce plnit závazek založený 

smlouvou o vývozu v termínu ani v průběhu čekací doby, která vzniká v důsledku 

komerčních či teritoriálních příčin, případně jejich kombinace. Výše pojistného se 

odvíjí od rozsahu pojištěné ztráty, charakteru a rizikovosti dovozce, míry rizika u země 

či teritorií souvisejících s vývozem a od výše spoluúčasti. 

Základní podmínky pojištění se shodují s podmínkami stanovenými pro produkt B, 

pouze se navíc vyžaduje zajištění a zabezpečení pohledávek ze smlouvy o vývozu, a to 

využitím pojistného produktu B, Bf, C, Cf nebo D, komerčním pojištěním, sjednáním 

smlouvy o otevření akreditivu nebo uhrazením kupní ceny v plné výši předem 

(a alespoň 30 % ještě před zahájením výroby). 

3.9 Pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti se získáním nebo 

plněním smlouvy o vývozu (Z) 

Bankovní záruka vzniká prohlášením banky coby výstavce v záruční listině, že uspokojí 

věřitele (beneficienta) podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, splní-li se 
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podmínky určené záruční listinou.27 Beneficientem bude dovozce, případně jeho banka. 

Záruku vystavuje banka na základě žádosti vývozce, přičemž typ záruky je zvolen podle 

podmínek uzavřené smlouvy o vývozu nebo vyhlášené veřejné soutěže. Pojištěným je 

banka, která vystavila záruku, pro případ pojistné události spočívající v plnění ze záruky 

beneficientovi, přičemž standardně je pojištěno jen neoprávněné čerpání, volitelně 

i oprávněné. Čerpání je neoprávněné, pokud vývozce neporušil své povinnosti ze 

smlouvy o vývozu nebo z podmínek veřejné soutěže a také pokud je čerpáno v důsledku 

příčin majících charakter vis maior. Výše pojistného je závislá na sjednané částce, délce 

a druhu záruky, hodnocení rizikovosti vývozce a země nebo teritorií souvisejících se 

smlouvou o vývozu, podmínkách veřejné soutěže a na výši spoluúčasti. 

Pro uzavření pojištění je vyžadováno, aby hodnota dodávek s původem v ČR 

převyšovala 50 % celkové hodnoty vývozu, příkazce záruky měl bezproblémovou 

kreditní historii a zúčastněné subjekty splňovaly podmínku dvouleté existence a výkonu 

činnosti, která je předmětem vývozu. Dále ze smlouvy o vývozu nebo z podmínek 

veřejné soutěže musí nepochybně vyplývat povinnost příkazce zajistit záruku. 

U akontační záruky na částku vyšší než 50 mil. Kč je účelovost čerpání akontace 

kontrolována nezávislou inspekční společností určenou bankou. Záruka nesmí být 

v rozporu s mezinárodními zvyklostmi uplatňovanými na bankovní záruky a její 

hodnota nepřekročí obvyklý podíl z celkové hodnoty vývozu. 

3.10 Produkty určené malým a středním podnikatelům

Portfolio produktů, které EGAP nabízí MSP, zahrnuje pojištění vývozních 

dodavatelských úvěrů proti riziku nezaplacení včetně pojištění úvěrů financovaných 

bankou, dále pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz, pojištění 

proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu a pojištění bankovních záruk.

Konstrukce těchto produktů je stejná jako u výše popsaných produktů B, Bf, C, Cf, F, 

V a Z. 

Seznamy základních podmínek poskytování pojištění vývozních úvěrů jsou rozšířeny. 

Samozřejmě je nezbytné, aby vývozce splnil kritéria pro MSP, která jsou vymezena 

v příloze I doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici 

                                                            
27 Viz § 2029 odst. 1 OZ.
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mikropodniků, malých a středních podniků.28 Mimo jiné tedy musí zaměstnávat méně 

než 250 osob a jeho roční obrat nepřesáhne částku 50 mil. EUR, případně rozvaha 

nepřesáhne částku 43 mil. EUR. Zároveň musí jít o vývozce ve smyslu § 2 písm. bb) 

POFI, je však vyloučena zahraniční společnost. Vývozce nesmí být trestně stíhán ani 

nesmí být osobou povinnou v rámci výkonu rozhodnutí, exekučního řízení nebo 

insolvenčního řízení a nesmí být ekonomicky či majetkově propojen s dovozcem. 

Na zúčastněné subjekty, vývoz ani zemi jeho určení nesmí být uplatňovány mezinárodní 

sankce. Výše úvěru nepřesáhne 40 mil. Kč a podíl dodávek českého původu na hodnotě 

vývozu převyšuje 50 %. Splatnost v případě krátkodobých úvěrů je méně než dva roky 

a v případě střednědobých a dlouhodobých úvěrů se pohybuje mezi dvěma a pěti roky. 

U pojištění střednědobých a dlouhodobých úvěrů se dále vyžaduje, aby výše úvěru 

činila nejvýše 85 % celkové hodnoty vývozu, podíl místních nákladů nepřevyšoval 

15 %, resp. 30 % ECV a aby bylo provedeno hodnocení environmentálních a sociálních 

dopadů vývozu v zemi určení.  

Podmínky pro poskytnutí ostatních produktů se v zásadě neliší od podmínek 

vymezených výše v kapitolách 3.5, 3.8 a 3.9, je pouze vypuštěn požadavek dvouleté 

existence subjektu a výkonu činnosti, která je předmětem vývozu.   

                                                            
28 EGAP na svých webových stránkách odkazuje na kritéria stanovená přílohou I nařízení Komise (ES) 
č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Tento 
předpis byl však zrušen k 30. 6. 2014. 
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4. Regulace pojišťování 

Úprava činnosti EGAP a podmínek poskytování pojištění se státní podporou se ovšem 

zdaleka nevyčerpává předchozími kapitolami. Na uzavírání pojistných smluv má přímý 

či nepřímý vliv řada dalších faktorů majících povahu koncepčních dokumentů či 

technických postupů, které limitují vlastní rozhodování EGAP. Zároveň musí 

pojišťovna reagovat na proměnlivé tržní podmínky a přizpůsobovat jim své rozhodovací 

procesy, aby zachovala, případně i zvýšila efektivitu pojišťování a zamezila ztrátovému 

hospodaření. 

4.1 Exportní strategie ČR 

Usnesením č. 154 ze dne 14. března 2012 schválila vláda ČR Exportní strategii ČR pro 

období let 2012 – 2020. Zároveň pověřila ministra průmyslu a obchodu zpracováním 

Akčního plánu pro export a internacionalizaci a uložila mu povinnost každoročně 

předkládat vládě zprávu o plnění této strategie.

Funkcí tohoto dokumentu je určit jednotný směr činnostem, které stát vyvíjí na podporu 

vývozu, vymezit cíle a také stanovit opatření k jejich dosažení. Hlavním deklarovaným 

záměrem je napomoci České republice, aby se do roku 2020 stala jednou z dvaceti 

nejvíce konkurenceschopných zemí světa. Koordinací činnosti jednotlivých veřejných 

institucí má být maximalizován synergický efekt. Strategií prostupuje několik 

základních myšlenek. Na prvním místě je uvedena nutnost diverzifikovat export, 

zaměřit se na trhy mimo EU29 a zároveň navyšovat podíl vývozů s vyšší přidanou 

hodnotou (vysoká přidaná hodnota je spatřována ve výzkumu a vývoji, designu 

a plánování). Dále je třeba průběžně analyzovat vývoj na světových trzích a zajistit, aby 

na něj proexportní opatření pružně reagovala. Státní proexportní instituce se s ohledem 

na omezené množství prostředků ve veřejných rozpočtech musí soustředit na 

poskytování služeb, které jsou pro vývoz nezbytné, avšak na trhu nedosažitelné. 

                                                            
29 Za tímto účelem byly vymezeny dvě skupiny zemí: 12 prioritních států (např. Brazílie, Čína, Irák, 
Turecko) a 26 zájmových zemí (např. Egypt, Japonsko, Jihoafrická republika, Spojené arabské emiráty). 
Dle zpráv o plnění Exportní strategie ČR za rok 2012 a 2013 došlo ke snížení podílu zemí EU na 
celkovém vývozu o několik procentních bodů ve prospěch prioritních a zájmových zemí, z čehož bylo
vyvozováno úspěšné započetí procesu diverzifikace. Zpráva za rok 2014 ovšem informuje o opětovném 
růstu podílu zemí EU.   
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Činnosti k podpoře vývozu jsou soustředěny do tří pilířů: Zpravodajství pro export, 

Rozvoj exportu a Rozvoj obchodních příležitostí. Konkrétní navrhovaná opatření pak 

tvoří sady, tzv. projektové karty. 

EGAP samozřejmě figuruje v pilíři Rozvoj exportu, v rámci činnosti Služby 

a informace o exportním financování a pojištění, a na projektové kartě Exportní 

financování a pojištění. Pojištění vývozu, které EGAP poskytuje, považují podle textu 

strategie čeští exportéři za zásadní pro operace směřující mimo EU. Proto je nutné tuto 

službu rozvíjet a společně s finančními službami poskytovanými ČEB a komerčními 

bankami ji také propojit s financováním průmyslových investic a inovací. Předpokládá 

se, že je-li ekonomika ve fázi recese, potřeba státní podpory vývozu je vyšší, proto 

materiál navrhuje vytvoření automatického mechanismu doplňování kapitálu zejm. do 

EGAP. K efektivnějšímu uspokojování poptávky má přispět také rozšíření portfolia 

produktů ČEB a EGAP, přičemž je ale zdůrazněno, že tyto instituce mají vůči 

komerčním bankám a pojišťovnám zachovávat doplňující, nikoliv konkurenční 

charakter. V pilíři Rozvoj obchodních příležitostí je EGAP činná v oblastech podpory 

akvizic tuzemských společností v zahraničí a sestavení manuálu nejčastějších chyb při 

exportu a příkladů řešení exportních problémů.

Zpráva o plnění Exportní strategie za rok 2012 konstatovala, že nové pojistné smlouvy 

sjednané EGAP směřují převážně do zemí pro český export tradičních (např. Rusko, 

Srbsko). Zmiňuje také vytvoření Platformy exportního financování, která má 

zprostředkovávat informace o připravovaných záměrech státní správy a také umožnit 

řešení záležitostí podnikatelů. Zpráva za následující rok popisuje kromě jiného proces 

jednání o pojištění projektu elektrárny v iráckém Erbilu, který si vyžádal navýšení 

pojistných fondů a pojistné kapacity EGAP, k čemuž bylo nutno novelizovat zákon 

o státním rozpočtu na rok 2013. V tomto roce také EGAP zařadila do své nabídky 

produkty cílené na MSP. V říjnu 2014 byl spuštěn projekt spolupráce Technologické 

agentury ČR a EGAP za účelem usnadnění komercionalizace vybraných 

vědecko-technických projektů tím, že poznatky těchto výzkumů by podnikatelé 

aplikovali na svou výrobu a takto je následně exportovali. Nadále má pokračovat 

spolupráce s Platformou exportérů. 



26

4.2 Státní rozpočet 

EGAP smí v rámci kalendářního roku uzavřít jen takový počet pojistných smluv 

a smluv o příslibu pojištění, aby pojistná angažovanost z těchto smluv nepřekročila 

horní limit stanovený v zákoně o státním rozpočtu ČR (ZSR) pro příslušný rok. Tento 

limit je označován jako pojistná kapacita a byl postupně navyšován ze 120 mld. Kč 

v ZSR na rok 2002 až na hodnotu 300 mld. Kč pro rok 2015, nicméně v ZSR na rok 

2016 klesl na 230 mld. Kč. 

Ze státního rozpočtu může být poskytnuta dotace pro doplnění pojistných fondů, je-li 

vyšší poptávka po pojištění nebo je-li z jiných důvodů kapitál pojišťovny shledán 

nedostatečným. V letech 2010 – 2014 bylo EGAP vyplaceno na dotacích celkem 

5,75 mld. Kč a ZSR na rok 2016 počítá s dotací ve výši 2,2 mld. Kč. Prostředky jsou 

rozpočtované jako výdaje v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa, pod položkou

Podpora exportu. V roce 2009 byla mimořádně uvolněna dotace ve výši 700 mil. Kč 

z prostředků položky Vládní rozpočtová rezerva, a to na základě usnesení vlády ČR ze 

dne 21. září 2009 č. 1214. Tento krok byl učiněn v návaznosti na Národní protikrizový 

plán, kterým vláda zamýšlela redukovat důsledky globální hospodářské recese na 

českou ekonomiku.30

4.3 Fondy a rezervy 

Dotace ze státního rozpočtu poskytnuté do fondů pro pojišťování vývozních úvěrových 

rizik se stávají trvalou součástí těchto fondů31, jsou však až jejich sekundárním zdrojem. 

Primárně jsou fondy naplňovány skrze příděly ze zisku EGAP. Žádost o dotaci může 

EGAP podat až po analýze stavu fondů a rezerv, jeví-li se tyto jako nedostatečné 

s přihlédnutím k vývoji pojistné angažovanosti. Požadavek musí být směřován MF 

během procesu sestavování státního rozpočtu. Navrženou výši dotace ovlivňují 

následující faktory: stav fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik vytvořených 

z prostředků státního rozpočtu v minulosti, předpokládané změny fondů po rozdělení 

zisku společnosti, stav rezerv, odhad jeho změny a odhad výše přijatého pojistného, 

zaplaceného zajistného, poskytnutých pojistných plnění a vymožených pohledávek. 

                                                            
30 Národní protikrizový plán. [online] Praha: vláda ČR, 2009 [cit. 2016-03-13]. 33 s. Dostupný z WWW: 
<http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/predstavujeme/narodni-protikrizovy-plan.pdf>. s. 3. 
31 Viz ustanovení § 4 odst. 3 POFI.
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Schválená dotace je následně ze státního rozpočtu vyplacena rozhodnutím MF poté, co 

EGAP předloží aktuální data. 

EGAP, stejně jako jiné pojišťovny, musí tvořit technické rezervy, které představují 

„hodnotu závazků vyplývajících z jimi provozované pojišťovací nebo zajišťovací 

činnosti“32. Postupuje přitom podle zákona o pojišťovnictví. V rozvaze jsou technické 

rezervy vykazovány na straně pasiv a jim odpovídající aktiva jsou zákonem 

o pojišťovnictví regulována tak, „aby skladba jejich finančního umístění splňovala 

zásady bezpečnosti, diverzifikace, rentability a likvidity“33. Při investování prostředků, 

jejichž zdrojem jsou technické rezervy, tedy pojišťovna může volit pouze instrumenty 

obsažené v taxativním výčtu v zákoně (např. dluhopisy vydané členským státem nebo 

jeho centrální bankou, hypoteční zástavní listy, cenné papíry vydané standardním 

fondem nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem, zajišťovací deriváty)34.

EGAP vytváří rezervu na nezasloužené pojistné, rezervu na pojistná plnění, rezervu na 

prémie a slevy a vyrovnávací rezervu pro pojišťování vývozních úvěrových rizik.

Rezerva na nezasloužené pojistné slouží k rozlišení výnosů podle času, neboť se tvoří 

k části předepsaného pojistného, která není určena pro příslušné účetní období, ale až 

pro období následující. Pro EGAP je obvyklé, že pojistné je hrazeno jednorázově, 

ovšem pojistná doba přesahuje trvání účetního období, v němž byla tato úhrada 

provedena. 

Rezerva na pojistná plnění má překlenovat časový interval mezi nastalou pojistnou 

událostí a poskytnutím pojistného plnění. Tvoří ji dvě složky, RBNS (z angl. reported 

but not settled), tedy rezerva na krytí závazků z pojistných událostí, které v účetním 

období vznikly a byly nahlášeny, ale nebyla dokončena jejich likvidace nebo vyplacení, 

a IBNR (z angl. incurred but not reported), tedy rezerva pro závazky z pojistných 

událostí, které v účetním období vznikly, avšak nebyly nahlášeny.35

                                                            
32 KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL a kolektiv. Pojišťovací právo. 1. vydání. Praha: Leges, 
2010. 352 s. ISBN 978-80-87212-45-5. s. 109.
33 CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika: teorie a praxe. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, c2006. 411 s. 
ISBN 80-86929-11-6. s. 227. 
34 Viz seznamy v § 70 odst. 1 a 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
35 CIPRA, Tomáš, op. cit., s. 340. 
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Rezervu na prémie a slevy musí pojišťovna vytvořit, byla-li v pojistné smlouvě 

sjednána její povinnost poskytnout prémii nebo slevu na pojistném, splní-li se stanovené 

podmínky.36 V pasivech EGAP je v porovnání s předchozími dvěma rezervami její 

objem zanedbatelný, jak je patrno i z grafu č. 2 níže. Řádově se jedná o desítky 

milionů Kč, v roce 2013 jen 7,3 mil. Kč a pro rok 2014 byla dokonce nulová. 

Kvůli možnosti kolísání škodního průběhu se v odvětvích Pojištění úvěru a Pojištění 

záruky vytváří vyrovnávací rezerva, překročí-li výše předepsaného pojistného zákonné 

limity37. POFI ji specifikuje jako vyrovnávací rezervu pro pojišťování vývozních 

úvěrových rizik a zdůrazňuje, že EGAP ji musí tvořit a hospodařit s ní odděleně od 

ostatních rezerv. (Obdobný požadavek separace platí i pro fondy pro pojišťování 

vývozních úvěrových rizik.) Z hlediska výše má tato rezerva mezi ostatními marginální 

význam, v roce 2014 činila 4 mil. Kč a v předcházejících třech letech nebyla vůbec 

vytvářena.  

Graf. 2 Technické rezervy

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat zveřejněných EGAP38

                                                            
36 KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL a kolektiv, op. cit., s. 117.
37 Viz § 64 odst. 1 a 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
38 Použita data z výročních zpráv EGAP za roky 2005 až 2014 [online] [cit. 2016-02-14]. Dostupné 
z WWW: <http://www.egap.cz/o-spolecnosti/vyrocni-zpravy/index.php>.  
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Součet výše fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik a výše technických rezerv

musí odpovídat minimálně 8 % částky, která představuje pojistnou angažovanost po 

odečtení angažovanosti kryté pasivním zajištěním39. U případů s mimořádně vysokým 

pojistným rizikem40 se poměr zvyšuje na 35 %. Pokud by se v důsledku pojistného 

plnění stal zůstatek fondů a rezerv nedostatečným, EGAP podá žádost o dotaci pro 

doplnění pojistných fondů. 

Pro celkovou výši fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik a technických 

rezerv je také důležitým limitem částka 1,5 mld. Kč., neboť pod touto hranicí nesmí 

výše fondů a rezerv setrvat déle než tři měsíce. Pokud by EGAP takovou situaci 

očekávala, musí ji řešit žádostí k MF o dotaci. 

Na pojistná plnění se přednostně používají příslušné technické rezervy, dále fondy 

vytvořené z vlastního zisku EGAP a až poté fondy, jejichž zdrojem jsou dotace ze 

státního rozpočtu. 

4.4 Pojistná angažovanost a pojistná kapacita 

Pojistnou angažovaností se dle § 2 písm. s) POFI rozumí „souhrn hodnot pojištěných 

vývozních úvěrových rizik z uzavřených pojistných smluv v nominální výši, včetně 

úroků a smluvních poplatků, a ze zajišťovací činnosti, snížený o hodnotu rizik, která již 

zanikla, a hodnot smluv o příslibu pojištění ve výši 50 % jejich nominální hodnoty“. Je 

to tedy „neustále se měnící ukazatel stavu všech aktuálně krytých vývozních rizik, který 

narůstá s nově přijímaným pojištěním, a současně se snižuje v souvislosti s úhradami 

dílčích splátek dříve pojištěných úvěrů, investic a bankovních záruk“41.   

Jak již bylo zmíněno výše, pojem pojistná angažovanost úzce souvisí s pojmem pojistná 

kapacita, neboť pojistná kapacita představuje horní mez pojistné angažovanosti pro 

                                                            
39 Prováděcí vyhláška k POFI dosud definuje „pasivní zajištění“ odkazem na § 2 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, který shodně s § 3 odst. 1 písm. f) účinného zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. tento 
pojem vymezuje jako „uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny 
vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv“. 
40 Mimořádně vysoké pojistné riziko definuje POFI v ustanovení § 4 odst. 7 in fine jako „běžně 
nepojistitelné pojistné riziko vyplývající z teritoriálních a kombinovaných komerčních a teritoriálních 
rizik a riziko nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmínky smlouvy 
o vývozu, u které je národohospodářský zájem státu na jejím splnění“.
41 Výroční zpráva 2014 [online]. Praha: EGAP, 2004 [cit. 2016-02-14]. 65 s. Dostupná z WWW: 
<http://www.egap.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2014.pdf>. s. 5. 
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daný kalendářní rok. Provádění výpočtu požadované pojistné kapacity je svěřeno 

EGAP, a to podle následujícího vzorce42: pojistná kapacita = úhrnné hodnoty vývozních 

úvěrových rizik krytých platnými pojistnými smlouvami – hodnoty předpokládaných 

splátek pojištěných úvěrů + hodnoty vývozních úvěrových rizik obsažených ve 

smlouvách z aktivní zajišťovací činnosti + hodnoty vývozních úvěrových rizik 

obsažených ve smlouvách o příslibu pojištění + hodnoty rozpracovaných pojistných 

smluv, jejichž uzavření lze kvalifikovaně předpokládat v roce, na který je státní 

rozpočet sestavován.43

Graf č. 3 Pojistná angažovanost a pojistná kapacita 

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat zveřejněných EGAP44 a dat z příslušných ZSR

4.5 Metodika Efektivita podpory exportu

Stát podporuje exportní aktivity s předpokladem, že vynaložené prostředky budou 

vykazovat určitou návratnost ve smyslu přínosu pro celostátní ekonomiku, ne pouze pro 

konkrétní exportéry. EGAP proto v roce 2014 začala společně s odborníky z Vysoké 

školy mezinárodních a veřejných vztahů připravovat postup, který by umožnil měřit 

efektivitu činnosti EGAP pomocí porovnávání užitků a rizik jednotlivých obchodních 

                                                            
42 K výkladu § 2 prováděcí vyhlášky k POFI viz také kapitola 6.2. 
43 Viz ustanovení § 2 vyhlášky č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a 
financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 
44 Použita data z výročních zpráv EGAP za roky 2010 až 2014 [online] [cit. 2016-02-14]. Dostupné z 
WWW: <http://www.egap.cz/o-spolecnosti/vyrocni-zpravy/index.php>.
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transakcí a zároveň tyto přínosy a rizika pro stát jasně kvantifikoval.45 Výsledkem této 

spolupráce je metodika Efektivita podpory exportu (EPE), která byla poprvé v praxi 

uplatněna na případ vývozu letounů L-410 společností Aircraft Industries, a.s., do 

Bangladéše a na ostrov Man.46

Princip EPE spočívá v posouzení, zda benefity, které posuzovaný případ přinese, 

převažují nad riziky, která jsou s ním spojená, a zda poměr mezi nimi je dostatečně 

vysoký, aby poskytnutí pojištění se státní podporou bylo efektivní. Relevantními 

benefity jsou pracovní místa, která díky transakci vzniknou nebo jsou udržena, nárůst 

národního důchodu, diverzifikace exportu (teritoriální i odvětvová), získání reference 

pro exportéra a ČR, podpora vyšší přidané hodnoty a naplňování vládní Exportní 

strategie. EGAP zde využívá veřejně dostupných informací, například dat Českého 

statistického úřadu. Naopak pro analýzu rizik jsou klíčová interní data EGAP a zkoumá 

se riziko dlužníka, kapitálové požadavky, zajištění, poměr pojistné hodnoty k úvěrové 

částce a koncentrace pojistné angažovanosti. Všechny vstupní údaje jsou konvertovány 

do hodnot v Kč, aby výpočet byl smysluplný, a podle jednotlivých benefitů, resp. rizik 

jsou upraveny váhovými koeficienty. Na webových stránkách EGAP47 je k dispozici 

formulář, který umožňuje zjednodušený výpočet hodnoty EPE podle řady parametrů 

(např. hodnota kontraktu, tržby vývozce, počet zaměstnanců, okres, v němž vývozce 

sídlí, sektor vývozce, riziková kategorie kupujícího), ovšem výsledek je samozřejmě 

pouze orientační a nezávazný. Ukazatel EPE může nabývat hodnot od nuly teoreticky 

do nekonečna48, nicméně již výsledek vyšší než 10 je považován za velmi dobrý. EPE 

se vypočítává jen pro produkty B, Bf, C, Cf a D, neslouží však jako náhrada 

dosavadních rozhodovacích postupů, nýbrž má doplňkovou roli. Konkrétní přímý vliv 

může mít u produktu D, neboť přesáhne-li EPE hodnotu 7 a zároveň podíl dodávek 

                                                            
45 HAVLÍČEK, David. Podpora exportu: výnosy musí být vyšší než rizika. Procházka EGAPEM [online]. 
2015, č. 6. s. 2, 3. [cit. 2016-03-20]. Dostupné z WWW: <http://www.egap.cz/dokumenty/casopis-
egap/egap-casopis-06-2015.pdf>. 
46 EGAP. Ocenění pro Aircraft Industries za export letounů L-410 [online]. 2015 [cit. 2016-03-20]. 
Dostupné z WWW: <http://www.egap.cz/o-spolecnosti/aktuality/zpravy/aktuality.php?aktuality_id=76>.
47 Viz příloha efektivita-podpory-exportu dostupná na WWW: <http://www.egap.cz/informace/efektivita-
podpory-exportu/index.php>.
48 Neexistuje konkrétní číslo, které by ukazatel nemohl přesáhnout, nicméně aby výsledek výpočtu 
skutečně byl roven nekonečnu, musel by být nekonečnu roven čitatel, neboli příslušná obchodní transakce 
by musela generovat benefity rovnající se nekonečnu. Pokud by zjednodušeně byl jako nekonečno chápán 
i výsledek limitně se blížící nekonečnu, postačilo by, aby se čitatel limitně blížil nekonečnu nebo aby se 
jmenovatel limitně blížil nule (platí předpoklad, že jmenovatel je kladné číslo, pokud by ovšem 
jmenovatel nabýval záporné hodnoty, výsledek by se samozřejmě limitně blížil minus nekonečnu).  
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s českým původem v transakci je vyšší než 70 %, spoluúčast pojištěného se snižuje na 

3 %. Jakožto informační výstup obsahující konkrétní čísla (např. o počtu vytvořených 

pracovních míst nebo přínosu do veřejných rozpočtů) může také srozumitelnou formou 

přibližovat veřejnosti činnost EGAP a její výsledky.49  

4.6 Oddělení komerčního pojištění. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. 

Jak bylo již řečeno výše, až do roku 2005 poskytovala EGAP jak pojištění se státní 

podporou, tak i pojištění tzv. komerční, tedy fungující na tržním principu bez státní 

podpory. Obecně se na komerčním principu realizuje pojišťování krátkodobých úvěrů

(převážně se splatností do jednoho roku, eventuálně do dvou let) proti riziku platebního 

selhání dlužníka (platební neschopnost a platební nevůle) a proti teritoriálním rizikům 

s výjimkou extrémně rizikových zemí.50 Ing. Růžička, bývalý vrchní ředitel komerčního 

pojištění v EGAP a první předseda představenstva KÚP, vymezil komerční pojištění 

jako pojištění proti rizikům nezaplacení pohledávek (exportních i tuzemských) 

provozované bez státních zásahů a záruk, které „má vytvářet kladný hospodářský 

výsledek, přičemž pojišťovna rozkládá rizika prostřednictvím zajištění na velké 

zahraniční, převážně evropské zajišťovny“.51

EGAP tedy naplňovala znaky veřejného podniku ve smyslu transparenční směrnice52, 

přitom ale zároveň vstupovala na trh s nabídkou pojistných produktů, které mohly 

poptávat i subjekty, které nesplňovaly podmínky pro poskytování státní podpory. Aby 

se zamezilo skryté státní podpoře takových subjektů, stanovilo Sdělení Komise 

členským státům na základě čl. 93 odst. 1 Smlouvy o ES, kterým se použijí články 92 

a 93 smlouvy na pojištění krátkodobých vývozních úvěrů 97/C 281/03 požadavek 

odděleného účtování o obou činnostech. Tato povinnost byla však konstruována jen 

                                                            
49 HAVLÍČEK, David, op. cit. a EGAP. Efektivita podpory exportu [online] [cit. 2016-03-20]. Dostupné
z WWW: <http://www.egap.cz/informace/efektivita-podpory-exportu/index.php>.
50 MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ, Alexej SATO a kolektiv, op. cit., s. 206. 
51 RŮŽIČKA, Martin. Změny v komerčním pojištění EGAP v roce 2005 v otázkách a odpovědích 
[online]. 2015 [cit. 2016-03-21]. Dostupné z WWW: <http://www.egap.cz/dokumenty/egap-v-
mediich/2005-05-04-clanek-komercni-pojisteni.pdf>.
52 Směrnice 80/723/EHS byla zrušena ke dni 19. prosince 2006 a nahrazena směrnicí Komise 
2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a 
veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků. 
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jako minimální opatření. Aby se mísení obou oblastí pojištění zamezilo důsledněji, bylo 

po vzoru jiných členských států EU rozhodnuto o jejich institucionálním oddělení.53

Společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s., vznikla 24. června 2005 

a 1. října 2005 na ni EGAP formou vkladu na zvýšení základního kapitálu převedla část 

závodu, která souvisela s poskytováním komerčního úvěrového pojištění, včetně 

příslušné části pojistného kmene. V současnosti je základní kapitál společnosti rozvržen 

na 200 zaknihovaných kmenových akcií na jméno s nominální hodnotou 1 000 000 Kč. 

Do roku 2007 byla jediným akcionářem EGAP, pak 66 % akcií společně odkoupily 

pojišťovny Ducroire – Delcredere SA. N.V. a SACE BT SpA, nicméně již o dva roky 

později SACE BT SpA v souvislosti s finanční krizí společnost opustila a svůj podíl 

prodala Ducroire – Delcredere SA. N.V. Dne 17. května 2010 byla KÚP přejmenována 

na KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., (KUPEG). V roce 2012 založila pobočku 

v Bratislavě a v loňském roce ve Varšavě. KUPEG je členem skupiny úvěrových 

pojistitelů Credendo Group. 

KUPEG nabízí pojištění pohledávek, pojištění záruk a pojištění projektů, dále speciální 

produkty Top Up Cover a Excess of Loss a také vymáhání pohledávek jako doplňkovou 

službu. Pojištění pohledávek kryje riziko, že zahraniční nebo tuzemský odběratel 

z komerčních nebo politických důvodů nesplní řádně svůj dluh vůči pojištěnému. 

Pojištění záruk je ve své podstatě finanční záruka, kdy na základě sjednané Rámcové 

smlouvy pojištění záruk KUPEG vystavuje ve prospěch obchodních partnerů 

pojištěného záruční pojistky (záruční listiny) a zavazuje se k pojistnému plnění na první 

výzvu bez přezkumu odůvodněnosti nároku na pojistné plnění. Plní-li pojišťovna 

beneficientovi, vzniká jí regresní nárok vůči pojištěnému. Pojištění projektů může 

KUPEG poskytnout na projekty se splatností do tří let a v pojistné smlouvě lze sjednat 

i pojištění výrobního rizika. Tento produkt se liší od pojištění pohledávek v tom, že je 

vázán na samotný projekt, tedy jen pohledávky za konkrétním odběratelem, zatímco 

pojištění pohledávek pokrývá pohledávky pojištěného globálně. 

Doplňkové pojištění Top Up Cover poskytuje KUPEG na základě kooperace se 

společností Trade Credit. Produkt umožňuje navýšit kapacitu pojištění, pokud by 

analýza kredibility zájemce o pojištění neumožnila KUPEG samotné upsat úvěrový 

                                                            
53 Důvodová zpráva k zákonu č. 23/2006 Sb. s. 3.
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limit54 v plné výši. Zvláštní produkt Excess of Loss je určen středním a velkým 

společnostem vyžadujícím pojištění pro případ nepředvídatelných a výjimečných ztrát 

v důsledku platebního selhání jejich odběratelů. Zároveň je konstruován tak, že

pojišťovně neumožňuje zasahovat do procesu vymáhání pohledávek (ve standardním 

úvěrovém pojištění se pojišťovna na vymáhání podílí), takže pojištěný se může řídit 

vlastními postupy. 

Zvýšení úvěrového limitu lze dosáhnout také sjednáním pojištění pohledávek se 

zajištěním EGAP. Zajištění se státní podporou může být poskytnuto vývozci se sídlem 

v ČR, pokud se české zboží a služby podílí na hodnotě vývozu alespoň z 50 % a směřují 

mimo země OECD.  

4.7 Spoluúčast a systém bonusů a malusů

V roce 2012 vyšel v Acta Oeconomica Pragensia článek55, který analyzuje pojišťovací 

činnost EGAP a poukazuje na problematiku morálního hazardu, který může vznikat na 

straně EGAP a také na straně pojištěné banky. Management EGAP hospodaří s velkým 

objemem cizích prostředků a zároveň mezi ním a úvěrovaným z pojištěného úvěru 

vzniká asymetrie informací, což může vést k morálnímu hazardu souvisejícímu 

s tzv. principal-agent problem neboli problémem zastupování56. Neodpovědného 

chování se může dopouštět také pojištěná banka, která kvůli jistotě vysokého pojistného 

plnění v případě nesplacení úvěru není motivována k dostatečné spolupráci při řízení 

rizika. Autor zkritizoval pojišťovací praxi, kdy pojistné nereflektuje rizikovost klienta 

banky, míra spoluúčasti banky je fixní (a zanedbatelná) a předpokládá se, že vyšší riziko 

klienta bude kompenzovat sama banka posílením monitoringu, což ta ovšem často 

nečiní, protože zvýšené monitorovací náklady by zdražovaly její produkty a snižovaly

tedy její konkurenceschopnost. Jsou navržena dvě možná řešení této situace. EGAP 

může diferencovat pojistné smlouvy podle rizika zahraničního dlužníka, případně rizika 
                                                            
54 Úvěrový limit je definován v odstavci 4.1.1 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění rizika 
nezaplacení pohledávek jako „maximální saldo pojištěných pohledávek, za které může být v případě 
vzniku pojistné události vyplaceno pojistné plnění“.
55 SPÁLOVSKÝ, Mojmír. Morální hazard a nepříznivý výběr Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti, a.s. Acta oeconomica Pragensia: Vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. Praha: 
Vysoká škola ekonomická. 2012, roč. 20, č. 2, s. 40-48. ISSN 0572-3043. 
56 K pojmům asymetrie informací, nepříznivý výběr a morální hazard blíže viz SOJKA, Milan. 
Asymetrické informace a jejich důsledky pro metodologii ekonomie. Přepis přednášky k semináři 
Asymetrické informace – nová cesta ke zdůvodnění státních zásahů? [online]. 2002 [cit. 2016-03-21]. 
Dostupné z WWW: <http://www.cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=241>.
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banky (stanoveného na základě dřívějších zkušeností s danou bankou). Také lze navýšit 

spoluúčast banky v závislosti na zvýšeném riziku případu, kdy zprostředkujícím 

parametrem jsou předpokládané náklady na monitoring nutné ke snížení rizika.   

V září 2015 dospěla ministerstva vykonávající v EGAP akcionářská práva po 

několikaměsíční diskuzi ke konsensu, jehož obsahem byla změna podmínek spoluúčasti 

u pojištění odběratelských úvěrů. Původně byla spoluúčast banky stanovena fixně 

na 5 %, přičemž banka mohla dle svého uvážení 2,5 % přenést na vývozce. Nově se 

spoluúčast pohybuje v intervalu mezi 0 a 10 % a odvíjí se od řady faktorů jako je 

riziková kategorie země vývozu, druh vyvážených produktů či existence alternativní 

nabídky od zahraniční ECA (vývozní úvěrová agentura). Zároveň byl zaveden systém 

udělování bonusů a malusů podle škodního poměru. U jednotlivých bank je prováděna 

analýza objemu pojistných událostí s ohledem na objem pojištěných transakcí a také je 

hodnocena jejich schopnost vymáhat pohledávky. Bonus se projevuje jako snížení 

spoluúčasti, v případě malusu může naopak spoluúčast být i vyšší než 10 %.57

                                                            
57 HIKELOVÁ, Hana. EGAP mění podmínky pojišťování odběratelských úvěrů [online]. 2015 
[cit. 2016-03-22]. Dostupné z WWW: <http://www.egap.cz/o-
spolecnosti/aktuality/zpravy/aktuality.php?aktuality_id=71>.
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5. Mezinárodní sankce 

Činnost EGAP má dopady v mezinárodní oblasti, a proto také musí být vykonávána 

v rámci určitých mezinárodních pravidel a respektovat konkrétní opatření, která z těchto 

pravidel vycházejí. Subjekty mezinárodních vztahů se mohou dopouštět porušení svých 

povinností, což s sebou přináší důsledky v podobě opatření sankční povahy. Zásadní 

význam mají sankce, které mají povahu kolektivních donucovacích opatření58

uplatňovaných mezinárodními organizacemi. EGAP uvádí jako relevantní sankční 

režimy mezinárodní sankce Rady bezpečnosti OSN, mezinárodní sankce EU, kontrolní 

režim Světové banky a (přestože nejsou pro ČR obecně právně závazné) sankce 

uplatňované USA.59 Právním základem uskutečňování mezinárodních sankcí je v ČR 

zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

(dále také jen „ZPMS“). Provádění koordinuje MF, konkrétně odbor 24 – Finanční 

analytický útvar. 

5.1 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí 

Tento předpis se vztahuje na mezinárodní sankce vyplývající z rozhodnutí Rady 

bezpečnosti OSN na základě článku 41 Charty OSN, ze společných postojů, společných 

akcí a jiných opatření v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU nebo 

z přímo použitelných evropských předpisů, kterými se tyto společné postoje a akce 

provádějí. Mezinárodní sankce jsou vymezeny jako „příkaz, zákaz nebo omezení 

stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, 

ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.60 Lze je uplatňovat na obchod 

a služby, peněžní vztahy, dopravu a spoje, technickou infrastrukturu či 

vědeckotechnické, kulturní a sportovní styky. Ve stanovených případech, například

pokud by důsledné uplatnění sankce znemožnilo poskytování zdravotní péče nebo 

peněžních plnění typu mzdy či výživného, může MF udělit výjimky ze zákazů 

a omezení. 

                                                            
58 K tomu blíže např. ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5., rozš. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 491 s. ISBN 978-80-7380-506-7.
59 EGAP. Mezinárodní sankce [online] [cit. 2016-03-22]. Dostupné z WWW: 
<http://www.egap.cz/informace/mezinarodni-sankce/index.php>. 
60 Viz § 2 ZPMS. 
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Pokud se osoba dozví, že se u ní nachází majetek podléhající mezinárodním sankcím, 

musí tuto skutečnost oznámit MF. Oznamovací povinnost má také ten, kdo v rámci

kontraktačního procesu pojal podezření, že na kontrahenta nebo majetek, který je 

předmětem závazku, se vztahují mezinárodní sankce, a to bezprostředně po uzavření 

smlouvy, pokud toto podezření nemohlo být potvrzeno dříve. Dispozice s majetkem 

v režimu mezinárodních sankcí jsou významně omezeny.

ZPMS dále upravuje postupy ČNB, MF a dalších orgánů (např. Správa úložišť 

radioaktivních odpadů, Státní zemědělská a potravinářská inspekce) při rozhodování 

o majetku souvisejícím s mezinárodními sankcemi a jeho správě. 

Porušením stanovených zákazů či omezení a nesplněním oznamovací povinnosti se 

právnická nebo podnikající fyzická osoba dopouští správního deliktu, za který jí hrozí 

pokuta až do výše 4 mil. Kč, resp. 50 mil. Kč, pokud takovým jednáním získala 

prospěch nebo způsobila škodu vyšší než 5 mil. Kč. Za nakládání s majetkem 

podléhajícím mezinárodním sankcím mimo povolený rozsah dispozic lze uložit pokutu 

do 500 tis. Kč. Právnická osoba se může liberovat prokázáním, že vynaložila veškeré 

úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení předešla. (Závažná porušení mohou 

naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu Porušení mezinárodních sankcí podle 

§ 410 TZ.) 

5.2 Mezinárodní sankce na příkladu Íránu

Írán je považován za trh se značným potenciálem pro český export (zejména pro 

vývozce v dopravním, energetickém a těžebním průmyslu) a EGAP hodnotí průběh 

dřívějších transakcí do této země velmi pozitivně, přičemž do Íránu bylo do roku 2010 

pojištěno 111 obchodních případů.61 Možné uvolnění sankčního režimu uvaleného na 

tuto zemi v souvislosti s jejím jaderným programem proto bylo impulsem k zahájení 

projednávání vývozních operací již měsíce předtím, než změny nabyly účinnosti. Po 

vydání rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231 (2015) k řešení íránské jaderné otázky 

dne 20. července 2015 reagovala EU přijetím rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1863 

o ukončení uplatňování veškerých hospodářských a finančních sankcí Unie vůči Íránu 

souvisejících s jadernými otázkami. Zároveň přijala nařízení Rady (EU) 2015/1861 ze 
                                                            
61 HIKELOVÁ, Hana. Víc než pět miliard korun po odvolání sankcí. Trade News. 2015, roč. IV, č. 6, 
s. 28-29. Také dostupné z WWW: <http://antecom.cz/upload/tradenews/Trade_News_2015_12.pdf>.
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dne 18. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních 

vůči Íránu, a prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1862, kterým se provádí nařízení (EU) 

č. 267/2012. Tzv. implementation day, tedy počátek použitelnosti obou nařízení, byl 

stanoven na 16. leden 2016. Ruší se obecný zákaz vývozu zboží dvojího užití, ovšem 

nově se zavádí povinnost získat předchozí povolení pro vývoz vyjmenovaných položek. 

Řízení o povolení upravuje zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských 

společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího 

užití, ve znění pozdějších předpisů. V současné době je také v Poslanecké sněmovně 

projednáván návrh zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro 

jadernou elektrárnu Búšehr (sněmovní tisk 226, 7. volební období).62 63

Ani po 16. lednu 2016 však EGAP nemůže pojišťovat vývozní transakce do Íránu. 

ČNB jí totiž v souvislosti s provedenou kontrolou řízení rizik udělila (dočasný) zákaz 

poskytovat pojištění pro země spadající do rizikové kategorie 7, kam Írán patří. EGAP 

proto čeká na udělení výjimky od ČNB nebo možnou změnu hodnocení rizikovosti 

Íránu ze strany OECD.64

                                                            
62 MPO, odbor 51700. Sankce a zvláštní opatření (Írán, Sýrie, KLDR) [online]. 2016 [cit. 2016-03-22]. 
Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument40596.html>. 
63 MF, odbor 24 – Finanční analytický. Specifické sankce vůči Íránské islámské republice [online]. 2016 
[cit. 2016-03-22]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-sankce/prehled-
sankci/sankce-vuci-iranu-2355>.
64 LUKÁČ, Petr. ČNB pozastavila exportní pojišťovně EGAP pojišťování do Íránu a dalších rizikových 
zemí. Ihned.cz [online]. 2016 [cit. 2016-03-22]. Dostupné z WWW: <http://byznys.ihned.cz/c1-
65119030-ceska-narodni-banka-zakazala-exportni-pojistovne-egap-pojistovat-do-iranu-a-dalsich-
rizikovych-zemi>. 
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6. Hospodaření EGAP a jeho soulad s právní úpravou 

Konsensus OECD obsahuje zásadu, že pojišťovny poskytující pojištění vývozních 

úvěrových rizik se státní podporou musí být v dlouhodobém horizontu schopny 

samostatně generovat prostředky na vlastní provoz. Pokud by jejich provoz byl 

dlouhodobě financován státními dotacemi, jedná se o nedovolenou podporu.65 EGAP 

sice prostředky ze státního rozpočtu přijímá, doplňuje však jimi pojistné fondy

v souladu s POFI. Na výplatu pojistných plnění tyto peníze doposud používány nebyly.  

EGAP také prohlásila, že z hlediska státního rozpočtu se jedná vlastně o neutrální 

operaci, protože prostředky z dotací ukládá většinou do státních dluhopisů.66 Je třeba

poznamenat, že toto prohlášení pochází z roku 2014 a s ohledem na skutečnost, že 

vývoj úrokových sazeb umožnil od srpna 2015 emitovat státní dluhopisy se záporným 

výnosem, by se už v současnosti pro státní rozpočet jednalo spíše o operaci ziskovou. 

Z rozvah EGAP vyplývá, že realizovatelné dluhové cenné papíry (DCP) pravidelně 

tvořily alespoň polovinu celkových aktiv společnosti.  

Tabulka č. 1 Aktiva 

Rok Aktiva celkem
(v mld. Kč)

DCP (v mld. Kč) Podíl DCP na celkových 
aktivech

2005 13 7,3 56,15 %

2006 13,6 7,3 53,68 %

2007 14,9 8,4 56,38 %

2008 15,7 9,1 57,96 %

2009 16,9 8,1 47,93 %

2010 18,7 10,1 54,01 %

2011 22 13,1 59,55 %

2012 25,5 13,8 54,12 %

2013 27,9 16,6 59,50 %

2014 27,4 17,7 64,60 %

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat zveřejněných EGAP67

                                                            
65 EGAP. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2013. Předložena Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 231/0 (7. volební období) [online]. 2014 [cit. 2016-03-24]. 
23 s. Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=231&CT1=0>. s. 6.
66 EGAP. Reakce EGAP na kontrolní závěr NKÚ [online]. 2014 [cit. 2016-03-23]. Dostupné z WWW: 
<http://www.egap.cz/o-spolecnosti/aktuality/zpravy/aktuality.php?aktuality_id=32>.
67 Použita data z výročních zpráv EGAP za roky 2005 až 2014 [online] [cit. 2016-02-14]. Dostupné 
z WWW: <http://www.egap.cz/o-spolecnosti/vyrocni-zpravy/index.php>.
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Graf č. 4 Vývoj zisků a ztrát 

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat zveřejněných EGAP68

Ztráty v letech 2009 a 2011 - 2014 byly zapříčiněny velkým objemem pojistných plnění

a nutnou tvorbou rezerv na pojistná plnění. V roce 2009 se jednalo především o řešení 

pojistných událostí v souvislosti s úvěrováním exportu na Kubu a zárukami za výstavbu 

elektrárny v Pákistánu, v dalších letech se připojily případy kazašské cementárny, 

ukrajinských a ruských skláren, slovenské miniocelárny, kaolínky a cementárny 

ve Vietnamu a elektrárny v Rusku. Je ovšem nutno dodat, že část pohledávek dokázala 

EGAP vymoci zpětně. 

                                                            
68 Použita data z výročních zpráv EGAP za roky 2005 až 2014 [online] [cit. 2016-02-14]. Dostupné 
z WWW: <http://www.egap.cz/o-spolecnosti/vyrocni-zpravy/index.php>.
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Graf č. 5 Předepsaná pojistná a vyplacená pojistná plnění 

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat zveřejněných EGAP69

EGAP se delší dobu dařilo pokrývat ztráty ziskem z dřívějších let, nicméně výrazný 

propad v roce 2014 společně s predikovanou ztrátou ve výši jednotek miliard Kč za 

rok 2015 a také očekávané zpřísnění požadavků na kapitálovou vybavenost podle 

Solventnosti II už si vyžádaly (a v budoucnu ještě vyžádají) významně zvýšené příděly 

prostředků ze státního rozpočtu.70 Usnesením ze dne 7. prosince 2015 č. 1017 vláda 

udělila souhlas s kapitálovým posílením EGAP, které bylo provedeno na základě 

převodu prostředků ve výši 2 775 mil. Kč určených v rozpočtu původně na dotace ČEB 

a zvýšení jejího základního kapitálu do nově vytvořené položky „EGAP – zvýšení 

základního kapitálu“. 

Potřeba nového kapitálu v návaznosti na Solventnost II je ustanovením § 4a odst. 3 

POFI zmírněna, neboť státní záruka za závazky exportní pojišťovny částečně 

požadovaný kapitál nahradí, přesto je EGAP nucena hledat i další nové zdroje 

                                                            
69 Použita data z EGAP v číslech [online] [cit. 2016-02-14]. Dostupné z WWW: <http://www.egap.cz/o-
spolecnosti/egap-v-cislech/index.php>. 
70 LUKÁČ, Petr. Prodáme podíl v exportní bance a vydáme dluhopisy, říká šéf EGAP. Ihned.cz [online]. 
2015 [cit. 2016-03-24]. Dostupné z WWW: <http://archiv.ihned.cz/c1-64293840-prodame-podil-v-
exportni-bance-a-vydame-dluhopisy-rika-sef-egap>. 
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financování. Zvažuje emisi podřízených dluhopisů (dle čl. 88 bodu 2 Solventnosti II je 

primární kapitál tvořen také podřízenými závazky) a současně projednává možné

prodeje pětinového podílu v ČEB státu a třetinového podílu v KUPEG belgickému 

partnerovi.71

6.1 Kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 13/18 

Jak vyplývá z výše uvedeného, EGAP pracuje s velkými objemy prostředků ze státního 

rozpočtu. Proto Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zahrnul do svého plánu kontrolní 

činnosti na rok 2013 kontrolní akci č. 13/18 Peněžní prostředky poskytnuté Exportní 

garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní bance, a.s., ze státního 

rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon 

akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Jejím 

řízením a zpracováním kontrolního závěru byl pověřen Ing. Daniel Reisiegel, MPA. 

Akce byla zaměřena na požadavky EGAP na dotace ze státního rozpočtu a následné 

hospodaření s nimi, dále na činnost MF v souvislosti s uvolňováním dotací pro EGAP, 

na výkon akcionářských práv MF a MPO v EGAP a na dodržování pojistných 

podmínek nastavených EGAP ze strany ČEB (kontrola ČEB však posléze provedena 

nebyla, protože u EGAP nebyly kontrolovány jednotlivé obchody). Kontrola probíhala 

od května do listopadu 2013. Kontrolní závěr byl schválen usnesením kolegia NKÚ 

č. 9/VI/2014 dne 17. března 2014. 

NKÚ konstatoval, že EGAP plnila zákonné požadavky na státem podporované 

pojišťování vývozních úvěrových rizik a její činnost byla podložena povoleními MF 

a ČNB. Vytkl jí však kvalitu zpracování žádostí o dotace, neboť EGAP do nich podle 

něj měla zahrnout více údajů, aby bylo možno ověřit jejich správnost. Jako 

nedostatečný vyhodnotil také způsob, kterým prováděla rozbor stavu fondů a rezerv pro 

pojištění vývozních úvěrových rizik ve vazbě na vývoj pojistné angažovanosti. 

Z výpočtu návrhů výše dotace nebylo možné vyčíst konkrétní hodnoty72, s nimiž EGAP 

                                                            
71 LUKÁČ, Petr. Bojíme se krachu dalších firem v Rusku, op.cit. 
72 Text § 3 odst. 3 vyhlášky č. 278/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2010 Sb., tedy znění účinném v době 
kontroly, stanovil jako podkladové hodnoty následující: stav fondů pro pojišťování vývozních úvěrových
rizik vytvořených ze státního rozpočtu v předcházejících letech, předpokládané změny těchto fondů po 
přídělech z rozdělení zisku společnosti, předpokládaný rozsah pojistných plnění, předpokládané změny 
technických rezerv, předpokládaný hospodářský výsledek v běžném účetním období a v roce, na který je 
státní rozpočet sestavován. 
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pracovala, resp. zda s nimi vůbec pracovala. Zcela zřejmého pochybení se dopustila při 

výpočtu pojistné angažovanosti, když hodnoty smluv o příslibech pojištění započítala 

v plné výši, přestože § 2 písm. s) POFI určuje jen 50 %. Tím vzniklo nadhodnocení, 

které pro rok 2012 činilo 46 mil. Kč a pro rok 2013 30 mil. Kč. Takto vypočtený návrh 

na dotaci navíc v obou letech EGAP v požadavku předloženém MF zaokrouhlila na 

1 mld. Kč, přestože reálně nedosahoval výsledek ani výše 800 mil. Kč. Navrhování 

pojistné kapacity probíhalo na základě vývojových odhadů a nebyl dodržen postup 

výpočtu ve smyslu § 2 prováděcí vyhlášky k POFI. Řádně podloženy nebyly ani 

následné žádosti o uvolnění dotací. NKÚ dále analyzoval stav pojistných fondů a rezerv 

a dospěl k závěru, že jelikož jejich poměr k pojistné angažovanosti převyšoval 

vyhláškou stanovenou prahovou hodnotu, byly požadavky na dotace neopodstatněné. 

Podmínku odděleného účtování o pojistných fondech podle jejich zdroje EGAP plnila 

a také dodržela účelové určení dotací, když je beze zbytku použila na navýšení 

pojistných fondů. Finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem za rok 2011 však 

nezaslala v řádném termínu. 

Další kontrolovanou osobou bylo MF, kterému NKÚ vytkl, že plně vyhovělo návrhům 

EGAP co do výše dotací i pojistných kapacit, přestože požadavky nebyly řádně 

podloženy. Také se dopouštělo pochybení při účtování o zárukách státu za závazky 

EGAP. 

Bez připomínek neskončila ani kontrola MPO, neboť to neposkytlo inventurní soupisy 

se skutečnými stavy majetkových účastí státu v EGAP, jak mu ukládá zákon 

o účetnictví, ani neplnilo řádně svou povinnost předkládat MF údaje o stavu 

majetkových účastí a cenných papírů. 

EGAP podala námitky proti kontrolním protokolům a posléze odvolání proti 

rozhodnutím o těchto námitkách, které bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ. Dále 

k závěru NKÚ zveřejnila své vyjádření, v němž označila postup NKÚ při 

vyhodnocování potřebnosti dotací jako nesprávný. EGAP totiž požadovaný 8% poměr 

výše fondů a rezerv k pojistné angažovanosti považuje za hranici minimální a zdaleka 

ne dostačující skutečným potřebám bezpečného provozu.73

                                                            
73 EGAP. Reakce EGAP na kontrolní závěr NKÚ, op. cit. 
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V návaznosti na kontrolní závěr byla přijata novela prováděcí vyhlášky k POFI 

č. 116/2015 Sb., která upravila postup výpočtu požadované pojistné kapacity, 

pozměnila rozsah údajů, z nichž má EGAP vycházet při stanovování potřebné výše 

dotací, a upřesnila podklady k požadavku na uvolnění schválené dotace. 

6.2 Možné změny právní úpravy 

Směrnice Solventnost II a kontrolní závěr NKÚ vedly v posledních měsících již k řadě 

novelizací a další změny dopadající na činnost EGAP lze očekávat, neboť musí být 

přijata transpoziční novela k zákonu o pojišťovnictví. Prostor pro zlepšení ovšem není 

vyčerpán. 

Nepříznivé hospodářské výsledky v posledních letech jasně signalizují potřebu 

opatrnějšího přístupu k poskytování pojištění. Je sice důležité, aby si činnost EGAP 

i nadále zachovala určitý proticyklický charakter, snaha používat ji jako čistě politický 

nástroj podpory exportu nicméně značně zatěžuje státní rozpočet a navíc může být 

kontraproduktivní v tom smyslu, že trh začne zvýšenou míru státní podpory vnímat jako 

standard a podnikatelé budou podstupovat nepřiměřené riziko a plánovat své projekty 

méně důkladně.74 EGAP už v reakci na množství pojistných událostí zavedla několik 

změn, které byly popsány výše, lze však uvažovat i nad změnami v právních 

předpisech. Vhodné by bylo navýšení bezpečnostního poměru podle § 4 prováděcí 

vyhlášky k POFI (v minulosti byl 9,5 %, sama EGAP v roce 2014 naznačila, že cílí na 

poměr přesahující 10 % 75), ovšem je třeba vyčkat, jaké bude výsledné nastavení 

kapitálových požadavků, až legislativním procesem projde solventnostní novela zákona 

o pojišťovnictví. 

Dle mého názoru je namístě zvážit úpravu textace § 2 prováděcí vyhlášky k POFI, 

konkrétně vzorce pro výpočet pojistné kapacity. Gramatickým výkladem současného 

znění lze dospět k rozdílným závěrům, takže správný postup výpočtu lze s vyšší mírou 

jistoty určit až při bližší znalosti významu jednotlivých pojmů a pojišťovací praxe. Při 

čtení tohoto ustanovení jsem se nejprve domnívala, že od úhrnných hodnot vývozních 

                                                            
74 LUKÁČ, Petr. Nová podmínka pro získání exportního pojištění: Vysvědčení o prospěchu pro stát. 
Ihned.cz [online]. 2015 [cit. 2016-03-24]. Dostupné z WWW: <http://byznys.ihned.cz/c1-63823790-
nova-podminka-pro-ziskani-exportniho-pojisteni-vysvedceni-o-prospechu-pro-stat>. 
75 EGAP. Reakce EGAP na kontrolní závěr NKÚ, op. cit. 



45

úvěrových rizik krytých platnými pojistnými smlouvami (A) mají být odečteny hodnoty 

předpokládaných splátek pojištěných úvěrů (B) a hodnoty vývozních úvěrových rizik 

obsažených ve smlouvách z aktivní zajišťovací činnosti (C) a k výsledku mají být 

přičteny hodnoty vývozních úvěrových rizik obsažených ve smlouvách o příslibu 

pojištění (D) a hodnoty rozpracovaných pojistných smluv (E).76 Ze znění příslušného 

paragrafu do 1. června 2015 (kdy nabyla účinnosti novela č. 116/2015 Sb.) je ale patrné, 

že odečtena má být jen položka B. Samozřejmě si uvědomuji, že tyto normy jsou určeny 

především právě odborníkům v oblasti pojišťovnictví. Přesto se domnívám, že je-li 

předpis napsán tak, že určení správné varianty jeho výkladu závisí na odborných 

znalostech interpreta, jedná se o zbytečné znevážení právní jistoty v situaci, kdy

jednoznačnosti obsahu lze bez obtíží dosáhnout použitím symbolů matematických 

operací sčítání a odčítání.  

Pro úplnost dodávám, že řada paragrafů v POFI i v prováděcí vyhlášce odkazuje na již 

zrušená ustanovení jiných předpisů, tudíž by bylo praktické v rámci příštích novel 

provést aktualizaci. V § 4 prováděcí vyhlášky k POFI by odkaz na zákon 

o pojišťovnictví z roku 1999 měl být nahrazen odkazem na zákon z roku 2009.39 POFI 

již v úvodu, v § 1 odst. 1, odkazuje na Rozhodnutí 2001 zrušené Nařízením 2011. 

Dle § 4 odst. 3 POFI jsou rezervy tvořeny podle vyhlášky č. 75/2000 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ačkoliv její účinnost skončila již v roce 

2004 a rezervy jsou nyní upraveny zákonem č. 277/2009 Sb. a jeho prováděcí 

vyhláškou č. 434/2009 Sb. Definice mimořádně vysokého pojistného rizika uvedená 

v § 4 odst. 7 POFI je částečně vystavěna na definici pojistného rizika podle § 3 písm. m) 

zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, přičemž postupem podle § 3029 odst. 1 OZ 

se namísto toho uplatní vymezení pojistného rizika podle § 2790 odst. 1 OZ. Tento 

postup se uplatní také pro § 5 POFI, kde je odkazováno na obchodní zákoník 

a občanský zákoník z roku 1964, a § 8 POFI, který odkazuje na zákon č. 97/1963 Sb., 

o mezinárodním právu soukromém a procesním, a zákon č. 591/1992 Sb., o cenných 

papírech. § 9 POFI mluví o zvláštním zákonu upravujícím veřejnou podporu, avšak 

                                                            
76 Pro ilustraci: Dotazovala jsem se na názor několika dalších osob. Studentka Fakulty financí a účetnictví 
VŠE (obor Bankovnictví a pojišťovnictví) z aktuálního znění vyhlášky vyvodila shodně jako já, že 
pojistná kapacita = A – B – C + D + E. Studentka Matematicko-fyzikální fakulty UK (obor Obecná 
fyzika) označila popis výpočtu za nesrozumitelný a nepovažuje ho za korektní matematický vzorec. 
Absolventka Fakulty financí a účetnictví VŠE (obor Bankovnictví a pojišťovnictví) a absolvent Právnické 
fakulty UK vyložili text tak, že od A mají být odečteny B, C, D a E. 
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zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, byl derogován zákonem č. 215/2004 Sb., 

o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře 

výzkumu a vývoje. 

V déledobém horizontu je nutno se zamyslet nad celkovým systémem poskytování 

vývozního úvěrového pojištění se státní podporou. Státní podpora realizovaná ručením 

státu za závazky EGAP znamená jistotu pro pojištěné, že pokud by pojistné fondy 

a rezervy EGAP nepostačovaly k plnění povinností pojišťovny ze závazků vzniklých 

z uzavřených pojistných smluv, uspokojí jejich pohledávky stát. Státní záruka umožňuje 

EGAP pojišťovat rizika, která komerční pojišťovna nemůže pojistit, protože se jí 

nepodaří sjednat k nim zajištění. Zprostředkovaně se státní podpora projevuje také tím, 

že snižuje rizikovou váhu, a tedy i dopad poskytnutí úvěru nebo bankovní záruky na 

kapitálovou přiměřenost banky. Komerční banky pak mohou poskytovat úvěry snáze 

a s nižší marží.77 78

V rozhovoru pro časopis All for Power uvedla místopředsedkyně Komise pro exportní 

financování České bankovní asociace Mgr. Ing. Jana Ševčíková názor, že rozhodování 

EGAP a ČEB při poskytování exportní podpory je ve srovnání s obdobnými 

zahraničními institucemi méně předvídatelné i stabilní a že „stát by měl, skrze akcionáře 

obou institucí, stanovit, jaký export chce podporovat – jaké země, jaká odvětví, jaké 

objemy“79. Myšlenka, že podpora by se měla soustředit na konkrétní vybraná teritoria 

a odvětví, je vlastně kontrapozicí k diverzifikačním snahám deklarovaným Exportní 

strategií ČR. Navíc je navrženo, aby směřování exportu do takto určených oblastí bylo 

motivováno zvyšováním pojistného krytí, přičemž EGAP v nedávné době naopak 

zavedla zvýšení spoluúčasti. Lze ale logicky předpokládat, že banky budou ochotněji 

financovat několik velkých projektů s vysokým pojistným krytím, které bude zřetelně 

demonstrovat státní zájem, než řadu menších projektů s nižším krytím. Přitom smyslem 

státní podpory samozřejmě není omezovat objem prostředků k financování vývozu, 

který je dostupný na trhu. EGAP by však musela nastavit pojistné podmínky tak, aby 

                                                            
77 JANDA, Karel. Teorie a praxe státních úvěrových podpor. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 188 s. 
ISBN 978-80-246-1501-1. s. 37.
78 SVOBODA, Petr, Norbert TUŠA a AF POWER agency a.s. „Podpora exportu musí být 
předvídatelná,“. All for Power. Ostrava: Konstrukce Media. 2014, roč. 8, č. 5, s. 36. ISSN 1802-8535.
79 Tamtéž. 
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přiměla banky k odpovědnému spravování úvěrů pod sankcí odmítnutí pojistného 

plnění. 

Zda teoreticky životaschopné projekty nemohou být realizovány jen proto, že žadatel 

o pojištění nedokáže pokrýt požadavek financující banky na zajištění nepojištěné části 

úvěru, nebo zda zpřísněnými podmínkami EGAP efektivně filtruje nevyhnutelně 

neúspěšné obchodní případy, je nyní spíše spekulace. Nový systém spoluúčasti, bonusy 

a malusy i metodika EPE fungují teprve několik měsíců, relevantní statistiky tedy zatím 

neexistují. 
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Závěr 

Po dvaceti čtyřech letech existence společnosti lze konstatovat, že obavy z tržních 

distorzí způsobených státní podporou exportu, které projevovala česká vláda

v 90. letech, nebyly namístě. Samotní vývozci zprvu využívali možnosti pojištění jen 

v malé míře a objem pojistných hodnot rostl pozvolna. Pro EGAP byly nastaveny 

zákonné limity a případným excesům bylo zamezeno i jejím vstupem do Mezinárodní 

unie úvěrových a investičních pojistitelů a podílením se na práci Konsensu OECD. 

Hlavní zákon, kterým se EGAP musí při své činnosti řídit, je zákon č. 58/1995 Sb., 

o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Stručná základní úprava v něm 

obsažená je doplněna prováděcí vyhláškou č. 278/1998 Sb. Zákon prošel řadou 

novelizací, mj. aby byl zachován soulad s mezinárodněprávními závazky ČR i s jejími 

povinnostmi vyplývajícími z členství v EU. Poslední novela č. 220/2015 Sb. také 

pozměnila definici pojmu pojištění vývozních úvěrových rizik, neboť výslovně 

stanovila, že se musí jednat o činnosti vykonávané EGAP. 

Dále jsem se zabývala jednotlivými zákony o pojišťovnictví, abych určila ustanovení, 

která se vztahují k pojišťování exportních úvěrů, nicméně výsledkem této analýzy byla

pouze ustanovení o zařazení vývozního úvěru do odvětví neživotních pojištění 

a o vyloučení působnosti zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. pro pojišťování 

exportních úvěrů v případech, kdy dochází k ingerenci státu. Mohu tedy poznamenat, že 

specifická úprava pojištění vývozních úvěrů se státní podporou je důsledně 

koncentrována v zákoně č. 58/1995 Sb., zatímco pro účely úpravy institutů, které se 

týkají provozu pojišťovny obecně (udělení povolení k činnosti, dohled ČNB atd.), je 

odkazováno na příslušná ustanovení zákona o pojišťovnictví. Použití odkazu na zákon 

o pojišťovnictví je ale problematické v případě § 4a odst. 3 POFI, který se týká 

primárního kapitálu pojišťovny. Pojem primární kapitál má vymezovat zákon 

o pojišťovnictví, který tak (prozatím) nečiní. Dané ustanovení bylo totiž do POFI 

vneseno novelou z roku 2015 s účinností od 1. ledna 2016 v návaznosti na evropskou 

směrnici Solventnost II, neboť se předpokládalo, že do té doby nabude účinnosti také 

transpoziční novela zákona o pojišťovnictví, která však byla zamítnuta. 

Z předpisů evropského práva bylo důležité uvést směrnici Rady 89/29/ES, která 

harmonizuje některá ustanovení o pojištění vývozních úvěrů. Po nastínění postupného
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střídání předpisů, které stanovily závaznost Konsensu OECD pro členské státy EU, jsem

přešla k rozboru samotného Ujednání. Bylo třeba zmínit skutečnost, že pravidla 

poskytování státní podpory v oblasti pojišťování vývozních úvěrů nebyla součástí 

Konsensu od samého počátku, ale byla do něj začleněna až o dvacet let později. Jako 

zásadní se jeví ustanovení, která vymezují právní (ne)závaznost samotného Konsensu, 

definici oficiální podpory, kategorie rizikovosti zemí a základní podmínky poskytování 

vývozních úvěrů. 

V následujících kapitolách jsem popsala strukturu jednotlivých pojistných produktů, 

které EGAP v současnosti nabízí. Určila jsem některé shodné prvky v konstrukci 

různých produktů a v základních podmínkách jejich poskytnutí, logicky si byly dosti 

podobné všechny čtyři typy pojištění dodavatelského úvěru. K popisu pojištění 

potvrzeného akreditivu a bankovní záruky jsem pro úplnost připojila vysvětlení, jak tyto 

instituty upravuje občanský zákoník. EGAP deklaruje svůj zájem o klientelu z řad 

malých a středních podnikatelů, pro kterou upravila základní produkty pojištění 

vývozních dodavatelských úvěrů, pojištění předexportního úvěru, pojištění proti riziku 

nemožnosti plnění smlouvy o vývozu a pojištění bankovních záruk. Domnívám se, že 

portfolio produktů zdařile pokrývá poptávku vývozců.

I při řádném podání žádosti a splnění všech podmínek však pojistná smlouva nemusí být 

vždy sjednána, neboť POFI stanoví, že na pojištění vývozních úvěrových rizik není 

právní nárok. V další části své práce jsem se proto zabývala faktory, které nemají 

povahu právních předpisů, přesto však účinně ovlivňují činnost EGAP. Jako první jsem 

rozebírala koncepční dokument Exportní strategie ČR, která byla vydána v roce 2012, 

aby nastavila směřování českého exportu na dalších osm let. EGAP bylo uloženo 

mj. vyvíjet aktivity na podporu akvizic tuzemských společností v zahraničí a vytvořit 

návod pro řešení exportních problémů. Strategie také navrhuje vytvořit automatický 

mechanismus doplňování kapitálu do EGAP v období hospodářských recesí, aby jí 

umožnila zvýšenou podporou exportu působit proti ekonomickému cyklu. Tento návrh 

ovšem dosud nebyl v právní úpravě reflektován. 

Dále jsem zkoumala vztah EGAP ke státnímu rozpočtu, s čímž úzce souvisí také témata 

pojistných fondů, technických rezerv a pojistné angažovanosti. EGAP nemůže uzavírat 

neomezený počet pojistných smluv, protože by její pojistná angažovanost překročila 
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limitní hodnotu, kterou stanoví na kalendářní rok zákon o státním rozpočtu, ovšem 

v praxi vychází z návrhu, který vypočítá EGAP. Není také vyloučeno, aby pojistná 

kapacita byla později změněna novelou zákona o státním rozpočtu, což se již stalo 

v roce 2013. Z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa se v průběhu roku podle 

potřeb EGAP uvolňují schválené dotace určené na doplnění fondů pro pojišťování 

vývozních úvěrových rizik. Postup EGAP pro stanovení návrhu na výši dotace a také 

pro následnou žádost o uvolnění schválené dotace upravuje prováděcí vyhláška k POFI. 

Na EGAP se rovněž vztahuje povinnost tvořit technické rezervy. Kromě základních 

rezerv na nezasloužené pojistné a na pojistná plnění tvoří také pravidelně, byť 

v zanedbatelné výši, rezervu na prémie a slevy. Protože EGAP působí v odvětvích 

Pojištění úvěru a Pojištění záruky, musí dle zákona o pojišťovnictví vytvářet také 

vyrovnávací rezervu. Z výročních zpráv EGAP od roku 2005 jsem však vyvodila, že 

v letech 2011 – 2013 tato rezerva nebyla vytvořena a v letech ostatních se jednalo 

o objemy tak malé, že vyvolávají silnou pochybnost, zda by měly nějaký význam 

v případě, že by v daném účetním období skutečně došlo k nadprůměrnému škodnímu 

průběhu. Výši fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik a výši technických 

rezerv musí EGAP udržovat v takových hodnotách, aby byl dodržen jejich bezpečný 

poměr k pojistné angažovanosti po odečtení angažovanosti kryté pasivním zajištěním. 

Tento poměr je stanoven na 8 % (s výjimkou případů s mimořádně vysokým pojistným 

rizikem, kdy je zvýšen na 35 %), EGAP se však snaží dodržet poměr vyšší. Dotace, 

které jsou ze státního rozpočtu poskytovány k posílení pojistných fondů, aby byl tento 

poměr udržen, lze v zásadě chápat jako realizaci státní záruky ex ante, neboť 

předcházejí situaci, kdy by pojišťovna neměla dostatek prostředků na úhradu splatných 

pojistných plnění a stát by je musel převzít.

EGAP vypracovala novou metodiku, pomocí níž od roku 2015 hodnotí žádosti 

o pojištění vývozních dodavatelských a odběratelských úvěrů. Předmětem analýzy jsou 

kvantifikované přínosy daného obchodního případu pro český stát, potažmo jeho 

obyvatele, a zároveň rizika s transakcí spojená. Uplatňování této metodiky by mělo 

zvýšit efektivitu poskytování exportní podpory a eliminovat příliš rizikové projekty. 

Hodnotit úspěšnost tohoto opatření však bude možné až po několika letech. 
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V následující kapitole jsem vysvětlila pojem komerčního pojištění a vydělení této 

činnosti z EGAP do jiné společnosti, aby bylo vyhověno požadavkům transparenční 

směrnice. KÚP, resp. KUPEG je jako samostatný poskytovatel komerčního pojištění 

vývozních úvěrů úspěšná a zakládá pobočky v dalších zemích EU. 

V posledních letech zaznamenala EGAP vyšší počet nesplácených úvěrů a vyplacená 

pojistná plnění způsobila, že její hospodaření opakovaně končí ve ztrátě až jednotek 

miliard Kč. EGAP zareagovala navýšením spoluúčastí a zavedením systému bonusu 

a malusů, což by mělo motivovat banky k uvážlivějšímu výběru případů, které budou 

financovat, a důslednému řízení rizik. Obdobně jako u metodiky Efektivity podpory 

exportu se jedná o opatření zavedená před velmi krátkou dobou, což prozatím 

znemožňuje hodnotit jejich správnost. 

Další kapitoly jsem věnovala otázce mezinárodních sankcí, neboť pojištění nelze 

poskytnout, pokud by export směřoval do teritoria nebo k osobám, na které jsou sankce 

uplatňovány. Nicméně protože komplexní popis systému mezinárodních sankcí by 

pravděpodobně rozsahem odpovídal samostatné diplomové práci a je už velmi kvalitně 

zpracován v odborné literatuře, omezila jsem se na krátký výčet sankčních režimů, které 

EGAP považuje za významné, a dále jsem zkoumala, jak je nastaveno provádění 

mezinárodních sankcí v ČR. Ze sankcionovaných zemí jsem vybrala Írán a domnívám 

se, že na tomto příkladu je dobře patrné, jak komplikovaný a časově náročný je proces 

ukončení sankčního režimu. 

Na základě dat z výročních zpráv jsem sestavila statistiky hospodaření EGAP v letech 

2005 – 2014 a ke ztrátovým rokům jsem také přiřadila obchodní případy, které 

představují nejvýznamnější pojistné události. Ztráty již dosáhly výše, kterou EGAP není 

schopna vyvážit ziskem generovaným v předchozích letech, a navíc bude nucena zvýšit 

svůj kapitál, aby vyhověla požadavkům Solventnosti II, což prozatím řeší žádostmi 

o dotace ze státního rozpočtu. Dalšími zvažovanými možnostmi jak získat kapitál je 

emise podřízených dluhopisů a prodej podílů v ČEB a KUPEG. Při posuzování souladu 

hospodaření EGAP s právní úpravou jsem vycházela z kontrolního závěru NKÚ, který 

poukazuje na řadu pochybení a celkově nedbalý přístup EGAP při zpracovávání návrhů 

a žádostí předkládaných ministerstvu financí. V otázce opodstatněnosti čerpání dotací 

ze státního rozpočtu za situace, kdy byl splněn bezpečnostní 8% poměr, však považuji 
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za nutné uvést argument EGAP, že tento poměr překračovala z toho důvodu, že ho pro 

zajištění bezpečného provozu nepovažuje za dostatečný.

Cílem této práce bylo přehledně shrnout všechny relevantní právní i mimoprávní 

nástroje, které ovlivňují činnost EGAP, posoudit stávající právní úpravu této činnosti, 

identifikovat její možné nedostatečnosti a navrhnout jejich řešení. Ze shromážděných 

poznatků je zřejmé, že úprava činnosti EGAP, ač v nedávné době doznala řady změn, 

stále vykazuje nedostatky. 

Nepříznivý závěr NKÚ byl promítnut do novely prováděcí vyhlášky k POFI. Způsob 

úpravy výpočtu pojistné kapacity, který přinesla tato novela, však považuji za velice 

nešťastné řešení, z něhož lze gramatickým výkladem dospět k odlišným výsledkům. 

Přepracování tohoto paragrafu je proto jedním z mých návrhů na změny v právní 

úpravě. Další změny by mohly dotvořit opatrnější přístup k poskytování pojištění, který 

EGAP již započala zmíněnými opatřeními. Je nutno zabránit opakování situace 

z roku 2009, kdy byla EGAP použita v rámci protikrizového plánu vlády 

a s dodatečnými prostředky z dotace poskytovala pojištění aktivněji, avšak na úkor 

řádného prověření životaschopnosti pojišťovaných obchodních projektů. Dále by bylo 

možné zvýšit požadovaný poměr kapitálu k pojistné angažovanosti nad 10 %, což by 

odpovídalo poměru, který EGAP dle svého prohlášení reálně udržuje. Hodna zvážení je 

také připomínka ze strany České bankovní asociace, že rozhodování EGAP a ČEB by 

mělo být předvídatelnější a podpora exportu by mohla být efektivnější, pokud by ji stát 

koncentroval jen do několika vybraných teritorií a odvětví. 
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Seznam zkratek

ČEB Česká exportní banka, a.s.

ČNB Česká národní banka

ČR Česká republika

ČSFR Česká a Slovenská Federativní Republika

DCP dluhové cenné papíry - realizovatelné

ECA vývozní úvěrová agentura

ECV Export Contract Value

EGAP Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

EP Evropský parlament

EPE metodika Efektivita podpory exportu

EU Evropská unie

HDP hrubý domácí produkt

KÚP Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.

KUPEG KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

MF Ministerstvo financí ČR

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MSP malí a střední podnikatelé

Nařízení 2011 nařízení EP a Rady (EU) č. 1233/2011 ze dne 16. listopadu 2011 
o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných 
vývozních úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES 
a 2001/77/ES 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
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OSN Organizace spojených národů 

OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

POFI zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní 
podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů dle kontextu

Rozhodnutí 
93

rozhodnutí Rady 93/112/EHS ze dne 14. prosince 1992, rozšiřující 
Rozhodnutí ze 4. dubna 1978 o aplikaci některých opatření na úseku 
oficiálně podporovaných vývozních úvěrů

Rozhodnutí 
2001

rozhodnutí Rady 2001/76/ES ze dne 22. prosince 2000, kterým se 
nahrazuje rozhodnutí ze dne 4. dubna 1978 o uplatňování některých 
pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů 

SPV Special Purpose Vehicle

SR Slovenská republika

transparenční 
směrnice

směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění 
finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky

TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

USA Spojené státy americké

ZPMS zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů

ZSR zákon o státním rozpočtu ČR 
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Příloha I. Tabulka hodnot pro graf č. 1 Objem pojistných hodnot 

Rok Pojištění se státní 
podporou (v mld. Kč)

Komerční pojištění 
(v mld. Kč)

1993 3,2 0,2

1994 3,8 2,7

1995 3,8 4,5

1996 14,1 5,1

1997 16,4 9,8

1998 20,6 14,3

1999 26,1 22

2000 33,8 36,9

2001 35,1 51,1

2002 16,3 53,6

2003 18,7 65,2

2004 17 85

2005 22,2 100,7

2006 29,9 128

2007 50 127,6

2008 43 126,8

2009 61,8 131,5

2010 67,2 168,6

2011 53 186,8

2012 72,1 196,4

2013 63,4 199

2014 47,2 196,7

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat z EGAP v číslech a výročních zpráv KUPEG
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Příloha II. Kalkulačka pojistného: Výpočet pojistného na modelovém příkladu 

Vývozce Alpha, obchodní společnost se sídlem v ČR podnikající v oblasti výroby 

leteckých součástek, uzavřel s nepálským dovozcem Echo smlouvu o vývozu na zboží 

v hodnotě 26 mil. Kč. Nepál je řazen do rizikové kategorie 6. 

1) Splatnost kupní ceny je dohodnuta na 20 měsíců ode dne dodání zboží 

společnosti Echo. 

2) Splatnost kupní ceny je dohodnuta na 20 měsíců ode dne dodání zboží 

společnosti Echo. Alpha uzavře s bankou Bravo smlouvu o odkupu vývozní 

pohledávky. 

3) Splatnost kupní ceny je dohodnuta na 36 měsíců ode dne dodání zboží 

společnosti Echo. 

4) Splatnost kupní ceny je dohodnuta na 36 měsíců ode dne dodání zboží 

společnosti Echo. Alpha uzavře s bankou Bravo smlouvu o odkupu vývozní 

pohledávky. 

5) Echo uzavře s nepálskou bankou Sierra smlouvu o úvěru. Sierra uzavře s českou 

bankou Delta smlouvu o mezibankovním úvěru na financování vývozu. Délka 

období čerpání činí 4 měsíce, doba splácení je 36 měsíců. Delta umožní 

společnosti Alpha čerpání úvěru na účel úhrady kupní ceny. 

6) Echo uzavře s nepálskou bankou Sierra smlouvu o otevření akreditivu. Sierra se 

dohodne o potvrzení akreditivu s českou bankou Delta, která zároveň vystavení 

akreditivu oznámí společnosti Alpha. 

7) Alpha uzavře s bankou Oscar smlouvu u úvěru za účelem financování výrobních 

nákladů. Úvěrová částka činí 15 milionů Kč. Splatnost úvěru je 25 měsíců. 

Produkt Pojistné 
SOC/CC0

Pojistné 
CC1

Pojistné 
CC2

Pojistné 
CC3

Pojistné 
CC4

Pojistné 
CC5

7) F 76 500 Kč 
(0,51 %)

99 000 Kč 
(0,66 %)

118 500 Kč 
(0,79 %)

132 000 Kč 
(0,88 %)

160 500 Kč 
(1,07 %)

207 000 Kč 
(1,38 %)

Produkt Spoluúčast 
(komerční / 
teritoriální 
riziko)

Pojistné 
SOC/CC0

Pojistné CC1 Pojistné CC2 Pojistné CC3

1) B 10 % / 10 % 665 600 Kč 
(2,56 %)

707 200 Kč 
(2,72 %)

772 200 Kč 
(2,97 %)

863 200 Kč 
(3,32 %)

2) Bf 5 % / 5 % 772 200 Kč 
(2,97 %)

819 000 Kč 
(3,15 %)

894 400 Kč 
(3,44 %)

1 001 000 Kč 
(3,85 %)

3) C 10 % / 10 % 959 400 Kč 
(3,69 %)

1 034 800 Kč 
(3,98 %)

1 151 800 Kč 
(4,43 %)

1 315 600 Kč 
(5,06 %)

4) Cf 5 % / 5 % 1 115 400 Kč 
(4,29 %)

1 201 200 Kč 
(4,62 %) 

1 336 400 Kč 
(5,14 %)

1 526 200 Kč 
(5,87 %) 

5) D 5 % / 5 % 1 053 000 Kč 
(4,05 %)

1 136 200 Kč 
(4,37 %)

1 266 200 Kč 
(4,87%)

1 448 200 Kč 
(5,57 %) 

6) E N/A N/A N/A N/A N/A
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Alpha má dceřinou společnost November, která sídlí v Nepálu. 

8) Alpha chce zvýšit produkci v Nepálu, proto poskytne společnosti November na 

vybudování nové výrobní haly investici z vlastních zdrojů ve výši 40 mil. Kč. 

9) Alpha chce zvýšit produkci v Nepálu, proto poskytne společnosti November na 

vybudování nové výrobní haly investici 10 mil. Kč z vlastních zdrojů a dalších 

30 mil. Kč z úvěru poskytnutého bankou Uniform. Délka období čerpání činí 

4 měsíce, doba splácení je 36 měsíců.  

Produkt Spoluúčast 
(komerční / 
teritoriální 
riziko)

Pojistné 
SOC/CC0

Pojistné 
CC1

Pojistné CC2 Pojistné CC3

9) If 5 % / 5 % 900 000 Kč 
(3,00 %)

960 000 Kč 
(3,20 %)

1 056 000 Kč 
(3,52 %)

1 188 000 Kč 
(3,96 %)

Alpha získala informaci, že společnost Charlie, která je konkurentem společnosti Echo, 

posiluje své tržní postavení na úkor Echo a akvírovala některé její klienty. Obává se 

proto, že Echo by mohla od smlouvy o vývozu odstoupit. 

10) Alpha vyčíslila výrobní náklady na 15 mil. Kč a dle plánu potrvá výroba 

4 měsíce. Pro vývozní transakci je již využit pojistný produkt D. 

Produkt Pojistné 
SOC/CC0

Pojistné CC1 Pojistné CC2 Pojistné CC3

10) V 51 000 Kč 
(0,34 %)

51 000 Kč 
(0,34 %)

52 500 Kč 
(0,35 %)

55 500 Kč 
(0,37 %)

Echo kupuje součástky kvůli zakázce pro významného klienta, společnost Yankee, která 

stanovila vysokou smluvní pokutu pro případ, že by společnost Echo nerealizovala 

zakázku řádně a v termínu. 

11) Echo ve smlouvě o vývozu požaduje, aby jí byla bankou společnosti Alpha 

poskytnuta záruka za řádné provedení smlouvy o vývozu (tzv. Performance 

Bond), a to na částku odpovídající kupní ceně součástek a na dobu 8 měsíců. 

Produkt Spoluúč
ast NČ

Spoluúč
ast NOČ

Pojistné 
SOC/CC0

Pojistné 
CC1

Pojistné 
CC2

Pojistné 
CC3

11) Z (P) 5 % 20 % 561 600 Kč 
(2,16 %)

577 200 Kč 
(2,22 %)

600 600 Kč 
(2,31 %)

637 000 Kč 
(2,45 %)

Produkt Spoluúčast (komerční / 
teritoriální riziko)

Pojistné s MDOPI Pojistné bez MDOPI

8) I 10 % / 10 % 0,92% p.a. hodnoty 
kontraktu

1,23% p.a. hodnoty 
kontraktu
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Rizikové kategorie kupujících

SOC – suverénní kupující

CC0 – výjimečně dobrá úvěrová kvalita 

CC1 – velmi dobrá úvěrová kvalita

CC2 – dobrá až středně dobrá úvěrová kvalita, nadprůměr 

CC3 – průměrná úvěrová kvalita, průměr 

CC4 – středně slabá úvěrová kvalita, podprůměr

CC5 – slabá úvěrová kvalita 

Význam zkratek 

MDOPI – mezistátní dohoda o ochraně a podpoře investic

NČ – pojištění proti neoprávněnému čerpání 

NOČ – pojištění proti neoprávněnému i oprávněnému čerpání

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat získaných použitím kalkulačky pojistného 

[2016-03-03]. Dostupná na WWW: <http://www.egap.cz/kalkulacka-

pojistneho/index.php>
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Příloha III. Tabulka hodnot pro graf č. 2 Technické rezervy 

Rok Rezerva na 
nezasloužené 

pojistné 
(v mil. Kč)

Rezerva na 
pojistná plnění 

(v mil. Kč)

Rezerva na 
prémie a slevy 

(v mil. Kč)

Vyrovnávací 
rezerva 

(v mil. Kč)

2005 1 821,6 2 243,2 60,4 7,6 

2006 2 191,1 1 445,0 50,8 4,4 

2007 2 929,1 1 126,3 45,0 7,3 

2008 3 148,6 1 717,8 52,7 17,9 

2009 3 593,4 4 002,1 55,2 17,4 

2010 4 788,7 3 298,0 60,9 3,5 

2011 6 020,4 5 377,2 68,1 0,0 

2012 6 720,1 7 362,1 15,0 0,0 

2013 7 767,4 7 959,5 7,3 0,0 

2014 8 176,4 11 417,3 0,0 4,0 

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat z výročních zpráv EGAP
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Příloha IV. Tabulka hodnot pro graf č. 3 Pojistná angažovanost a pojistná 

kapacita 

Rok Pojistná angažovanost
(v mld. Kč)

Pojistná kapacita
(v mld. Kč)

2005 66,9 120

2006 68,9 120

2007 89,1 120

2008 99,1 120

2009 118,1 150

2010 155,9 200

2011 180,3 250

2012 224,8 250

2013 230,5 280

2014 213,5 300

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat z výročních zpráv EGAP
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Příloha V. Tabulka hodnot pro graf č. 5 Předepsaná pojistná a vyplacená pojistná 

plnění 

Rok Předepsaná pojistná 
(v mil. Kč)

Vyplacená pojistná 
plnění (v mil. Kč)

2005 274 603

2006 911 471

2007 1 381 589

2008 905 298

2009 1 215 1 105

2010 2 258 1 510

2011 2 259 868

2012 1 963 1 295

2013 2 587 2 294

2014 1 340 3 506

Zdroj: Vlastní tvorba na základě dat z EGAP v číslech
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Shrnutí

Právní úprava činnosti Exportní garanční a pojišťovací společnosti, 

a.s.

Předmětem této práce je rozbor nástrojů regulace, které ovlivňují činnost Exportní 

garanční a pojišťovací společnosti, a.s., (EGAP). Hlavní pozornost byla věnována 

nástrojům právním, avšak pro úplné pochopení problematiky bylo třeba postihnout také 

faktory mimoprávní. 

První kapitola popisuje historický vývoj společnosti a její význam pro ekonomiku ČR. 

Zároveň jsou krátce zmíněny další instituce podpory exportu, Česká exportní 

banka, a.s., a agentura CzechTrade. Ve druhé kapitole analyzuji relevantní právní 

předpisy ČR a EU a také ujednání na mezinárodní úrovni. Následující část práce se 

zabývá pojistnými produkty v portfoliu EGAP a jejich vzájemnou komparací. 

V kapitole čtvrté nejprve nastiňuji exportní koncepci podle záměru vlády. Dále 

pokračuji vysvětlením způsobů financování činnosti společnosti a kapitálových 

požadavků, které jsou na ni kladeny. Velmi stručně je zpracováno téma pojištění 

provozovaného na komerčním principu. To v současnosti poskytuje dceřiná společnost 

EGAP. Proces poskytování pojištění se státní podporou byl v nedávné době pozměněn 

několika opatřeními, kterými se EGAP snaží zvýšit efektivitu své činnosti a eliminovat 

morální hazard bank, jejichž úvěry jsou pojišťovány. 

V kapitole páté pojednávám o systému mezinárodních sankcí. Na aktuální situaci Íránu 

popisuji, jak probíhá ukončování sankčního režimu. 

Kapitola šestá pak v největší míře pracuje s účetními a statistickými daty, na jejichž 

základě hodnotím dosavadní hospodaření EGAP. Také zmiňuji některé významné 

finanční transakce, které by mohly být uskutečněny v blízké budoucnosti. Zvláštní 

pozornost je věnována hospodaření s prostředky, které byly poskytnuty jako dotace ze 

státního rozpočtu. Významným zdrojem informací byl kontrolní závěr Nejvyššího 

kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/18. 
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Cílem mé práce bylo zhodnotit na základě získaných poznatků o reálné činnosti EGAP, 

zda současná právní úprava je vyhovující a nevyžaduje změny. Dospěla jsem k závěru, 

že novelizace by byla účelná. Oblasti, v nichž spatřuji prostor pro zlepšení, shrnuji 

v poslední kapitole této práce. 
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Summary

Legal Regulation of Activities of the Export Guarantee and Insurance 

Corporation 

The subject of this thesis is an analysis of regulatory instruments which affect 

the working of the Export Guarantee and Insurance Corporation (abbreviated as EGAP 

in Czech). While the main point of focus are the legal instruments, non-legal tools 

needed to be considered as well for a full understanding of the topic.

The first chapter covers the historical development of the corporation and its importance 

for the economy of the Czech Republic. Other institutions supporting export are also 

mentioned in short – the Czech Export Bank and the CzechTrade agency. In the second 

chapter I analyse relevant legislation of the Czech Republic and the European Union 

and international agreements as well. The next chapter consists of a description 

of insurance products in EGAP portfolio and their comparison. 

In the fourth chapter, I first outline the export policy of the Czech government 

and I follow to explain the means of financing the corporation and the capital 

requirements that are put on it. The topic of insurance operated on a commercial basis is 

covered, albeit briefly. This is handled by a subsidiary company of EGAP. The process 

of providing insurance with state support has been changed recently, with measures 

aiming to improve the corporation’s effectiveness and eliminate the moral hazard 

of banks whose loans are insured. 

Chapter five consists of a treatise on the system of international sanctions. I use 

the current situation of Iran to describe how the termination of the sanction regime takes 

place. 

The sixth chapter works with the accounting and statistical data of EGAP on which 

I rate the management of the corporation up to current day. I also mention some 

important financial transaction which could be executed in the close future. Special 

interest is given to management of means that were provided as a subsidy from the state 
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budget. An important source of information was the audit conclusion of the Supreme 

Audit Office from audit No. 13/18. 

The goal of this work was to rate the suitability of the current legal regulation based on 

acquired findings. I come to the conclusion that certain amendments would be 

purposeful. The areas where I see room for improvement are summed up in the last 

chapter of this paper. 
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