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1. Úvod 
 

Tento dokument je součástí Zprávy o solventnosti a finanční situaci 2019 zveřejněné 7.4.2020.  

Stejně jako téměř každá jiná společnost, Credendo Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. 

(Credendo STE) bude ovlivněna pandemií Covid-19. Credendo STE přijalo několik opatření ke 

zmírnění negativních dopadů této krize. Kapitálová pozice společnosti je velmi silná s mírou 

solventnosti na úrovni 184% k 31.12.2019. Podnikání a kontinuita Credendo STE by proto neměla být 

ohrožena a navíc má společnost další možnosti ke snížení rizika. 

2. Makroekonomický dopad 
 

Od doby, kdy Čína veřejně odhalila, že nový virus Covid-19 zasáhl její obyvatelstvo (přibližně 20. 

ledna letošního roku), se nákaza rychle rozšířila prvně do Evropy a následně do mnoha dalších zemí 

světa. Výsledkem je, že mnoho zemí oznámilo opatření k zamezení šíření (izolace, omezení 

cestování, uzavření hranic, zákaz vycházení atd.). Tato opatření, i když jsou účinná v boji proti 

pandemii Covid-19, dramaticky podkopávají hospodářský růst a obchodní podmínky. Vzhledem k 

dopadu těchto opatření k zamezení šíření, zažívá světová ekonomika náhlé zastavení, které 

v mírovém období nemá precedens. MMF odhaduje, že tento rok světová ekonomika poklesne o 3%. 

Jedná se o nejhorší globální hospodářskou výkonnost a vůbec poprvé, kdy jak vyspělé státy, tak 

rozvíjející se ekonomiky jsou od Velké hospodářské krize roku 1930 v recesi.
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Na základě Světového ekonomického výhledu připraveného Mezinárodním měnovým fondem v dubnu 

2020 je projekce reálného HDP na rok 2020 pro naše domácí trhy následující: -6,5% pro Českou 

republiku, -6,2% pro Slovensko, -4,6% pro Polsko.  

3. Investice 
 

Centrální banky přistoupily ke snižování úrokových sazeb, aby pomohly ekonomikám. Tyto snížené 

výnosy budou mít do určité míry pozitivní dopad na investiční výsledek Credendo STE v roce 2020, 

protože velká část aktiv je investována do státních dluhopisů. Investiční výnos v příštích letech bude 

ovšem nižší. 
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 Zdroj: https://www.credendo.com/country-news/world-economy-hit-hard-sudden-and-unprecedented-shock 
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4. Úpis rizika 
 
Za účelem zmírnění negativního dopadu ekonomické recese byla přijata určitá opatření v úpisu rizika, 

jako jsou přísnější parametry v úvěrovém scoringu, ukončení nevyužitých úvěrových limitů, revize 

úvěrových limitů ve vybraných sektorech a zemích, přehodnocení rizikovosti zemí. 

Výsledkem těchto opatření je snížení upisovacího rizika. 

Credendo očekává zvýšené ztráty spíše v oblasti menších expozic než u těch větších. Velké limity 

jsou poskytovány převážně silným společnostem/skupinám s lepším ratingem a nižší 

pravděpodobností selhání. 

5. Obchodní činnost 
 

V oblasti obchodní činnosti byla také uplatněna opatření ke zmírnění dopadů s cílem zvýšit pojistné 

sazby, lépe kontrolovat rizika a vyhnout se novým expozicím v odvětvích nejvíce postižených 

pandemií Covid-19. Produkt Credi+ již není nabízen, protože je považován za rizikovější. 

 
Credendo STE očekává, že pandemie Covid-19 bude mít nepříznivý dopad na podnikání jejích 

pojistníků, a tím i na obrat pojištěný společností. Dopad na příjmy z pojistného Credendo STE by měl 

být částečně kompenzován zvýšeným zájmem o produkt ze strany společností, které ještě nejsou 

pojištěny, ochotou stávajících pojistníků pojistit si dosud nepojištěné podnikání a stejně tak zvýšením 

pojistné sazby. 

6. Pojistné události 
 
Společnost očekává výrazný nárůst hlášení hrozby pojistné události v roce 2020. Platební 

neschopnosti dlužníků se pravděpodobně zvýší. Proces vymáhání pohledávek by mohl být obtížnější 

kvůli práci na dálku a očekává se, že výplatní poměr poroste. 

7. Závěr 
 

Jelikož společnost Credendo STE očekává, že bude v letech 2020 a 2021 zasažena pandemií Covid-

19,  přijímá opatření, která zmírňují dopad hospodářské recese na její výsledky. 

Ačkoli by dopad pandemie Covid-19 na výsledky roku 2020 a solventnost a finanční situaci mohl být 

značný, současná kapitálová přiměřenost Credendo STE a její ochrana vhodnou zajišťovací 

strukturou by měla i nadále zajistit dodržování solventnostního kapitálového požadavku a minimálního 

kapitálového požadavku. 


