
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

A. Zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 
1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění 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. 

1.2. Definice problému 

V srpnu 2015 byl schválen zákon č. 220/2015 Sb., který je novelou k zákonu  
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 (dále jen 
„zákon č. 58/1995 Sb.“), a který reaguje na: 

I) Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 11/11 (Peněžní prostředky poskytnuté 
České exportní bance, a.s. (dále jen „exportní banka“ nebo „ČEB“), ze státního 
rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát; výkon 
akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s.), ze kterého vyplývá 
zejména potřeba důsledné kontroly ČEB ze strany Ministerstva financí (dále jen 
„MF“), a to jednak z pozice poskytovatele každoročních dotací ze státního 
rozpočtu (dále jen „SR“), jednak z pozice rozhodujícího akcionáře při kontrole 
činnosti ČEB při poskytování úvěrů, 

II) Novelu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, která zavádí přísnější 
požadavky na primární kapitál u pojišťoven, tzv. Solventnost II. 

Novela zákona umožňuje MF provádět kontrolu dotací ze státního rozpočtu potažmo 
úvěrů poskytovaných ČEB v rámci podpořeného financování. Novela zákona dále stanoví 
minimální výši primárního kapitálu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (dále jen 
„EGAP“ nebo „exportní pojišťovna“) procentem ze solventnostního kapitálového požadavku 
ve výši 30 %, čímž je zajištěna dostatečná výše disponibilních prostředků EGAP pro její 
bezproblémovou činnost. Způsob, jakým bude prováděna kontrola v ČEB, stejně jako způsob 
jakým se bude navyšovat primární kapitál EGAP, včetně náležitostí žádosti o navýšení 
prostředků, musí stanovit novela vyhlášky. 

Změny obsažené v novele zákona č. 58/1995 Sb. nabyly účinnosti dnem 1. října 2015 
s výjimkou bodů přijatých v návaznosti na novelu zákona č. 277/2009 Sb.,  
o pojišťovnictví, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

V neposlední řadě je nutné reagovat na zákon č. 230/2013 Sb., který je novelou 
zákona č. 58/1995 Sb., a který spočívá v úpravě jednoho z nástrojů podpory exportu, a to 
dorovnání úrokových rozdílů (dále jen „IMU“). IMU je založeno na obousměrném 
dorovnávání fixních úroků stanovených na bázi CIRR1 s náklady na pořízení zdrojů 
(pohyblivý úrok na mezibankovním trhu + systémová marže banky vývozce) komerčních 
bank ze/do státního rozpočtu. Novela zákona k IMU proběhla již v roce 2013, ale MF dosud 
nevydalo prováděcí vyhlášku, tudíž nedošlo k efektivnímu spuštění tohoto systému podpory 
exportu. Novela vyhlášky by měla zjednat nápravu tohoto stavu, kdy je MF povinno vyhlášku 

                                                           
1 CIRR je tzv. Commercial Interest Reference Rate. Jedná se o minimální pevnou úrokovou sazbu, za kterou 

může banka poskytnout úvěr na podporu exportu, aniž by tento úvěr byl považován podle mezinárodních 

pravidel za nedovolenou státní podporu exportu. Sazby CIRR se odvozují od výnosů státních dluhopisů na trhu 

v příslušné měně. K tomuto základu se připočítává marže 1 %. Sazby CIRR jsou vyhlašovány OECD každý 

měsíc. 
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vydat, ale dosud tak neučinilo. 

Novela vyhlášky se tudíž týká následujících třech oblastí: 

1) Kontrola dotace ČEB, 
2) Navyšování primárního kapitálu EGAP a dotace do pojistných fondů, 
3) Systém dorovnání úrokových rozdílů. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Kontrola dotace ČEB 

Novela zákona č. 58/1995 Sb., která vstoupila v účinnost v říjnu 2015, v reakci 
na kontrolní závěr NKÚ umožňuje prolomení bankovního tajemství v ČEB za účelem kontroly 
dotace, potažmo kontroly úvěrů poskytovaných v rámci podpořeného financování. Vyhláška 
musí zpřesnit a rozšířit okruh informací předkládaných ČEB při podání žádosti o dotování 
ztrát a musí upravit lhůtu pro úhradu dotací. Prováděcí vyhláška k této části zákona již byla 
vydána, nyní bude upravena na základě dalších zjištění, kde se ukázalo, že stávající znění 
není zcela vyhovující. 

Navyšování primárního kapitálu EGAP 

1. ledna 2016 by měla vstoupit v účinnost novela zákona č. 277/2009 Sb., 
o pojišťovnictví, která zavádí přísnější regulatorní opatření pro pojišťovny. Z nových pravidel 
rizikově orientovaného regulatorního režimu Solventnost II pro EGAP vyplynuly vyšší 
kapitálové požadavky ve srovnání s režimem Solventnost I. Vzhledem ke státní záruce za 
závazky EGAP se zdá zbytečné, aby exportní pojišťovna plnila takto přísná regulatorní 
kritéria. Podle novely zákona č. 58/1995 Sb. již EGAP není standardní pojišťovnou, ale 
pojišťovnou svého druhu, jejíž minimální výše primárního kapitálu je stanovena jako 30 % 
solventnostního kapitálového požadavku. MF se také zavazuje, že v případě poklesu 
primárního kapitálu pod tuto hranici stanovenou zákonem doplní exportní pojišťovně 
prostředky v potřebné výši do 6 měsíců od obdržení žádosti. Vyhláška musí stanovit, jakým 
způsobem bude doplňování prostředků do fondů EGAP probíhat a jakým způsobem bude 
EGAP o toto doplnění žádat. 

Systém dorovnání úrokových rozdílů 

Systém IMU byl v zákoně zakotven v roce 2009. Do dnešního dne však do systému 
nebyl zařazen ani jeden vývozní úvěr. Před novelou zákona, která proběhla v roce 2013, 
to bylo zejména z důvodu aplikace správního řádu na rozhodování MF a z důvodu 
požadavku na sjednání pevné úrokové sazby již v okamžiku podání žádosti o zařazení 
vývozního úvěru do systému dorovnání úrokových rozdílů. 

Novela zákona č. 58/1995 Sb., která vstoupila v účinnost v roce 2013, tyto požadavky 
odstranila, upravila mnohem podrobněji postup MF a zapojila do celého procesu EGAP. 
K této novele má MF vydat prováděcí vyhlášku, ve které budou stanoveny především způsob 
výpočtu dorovnávaných úroků a systémová marže banky dovozce. Tato vyhláška nebyla 
dosud vydána, což znemožnilo reálné spuštění této formy podpory exportu. Vydáním 
vyhlášky tudíž dojde k nápravě současného stavu, kdy je MF povinno ze zákona vydat 
vyhlášku a zatím tak neučinilo. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

 Ministerstvo financí 

 Česká exportní banka, a.s. 

 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

 Česká národní banka 

 Banky poskytující exportní financování 

 Klienti bank poskytujících exportní financování 

1.5. Popis cílového stavu 
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Kontrola dotace ČEB 

Cílem předmětného návrhu je zvýšení transparentnosti produktů poskytovaného 
podpořeného financování a zároveň zajištění efektivní kontroly dotace ČEB, ke které je MF 
podle novely zákona č. 58/1995 Sb. oprávněno. Novela vyhlášky zpřesňuje a rozšiřuje okruh 
informací předkládaných při podání žádosti o dotování ztrát.  

Navyšování primárního kapitálu EGAP 

V návaznosti na novelu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví byla stanovena 
minimální výše primárního kapitálu exportní pojišťovny procentem ze solventnostního 
kapitálového požadavku ve výši 30 %. MF se zároveň zavazuje, že v případě 
nedostatečnosti primárního kapitálu EGAP doplní prostředky exportní pojišťovně 
v dostatečné výši do 6 měsíců od obdržení žádosti. Vyhláška stanoví náležitosti žádosti  
o dotaci za účelem dodržení stanoveného bezpečnostního poměru a/nebo z důvodu 
doplnění primárního kapitálu, klesne-li některý z ukazatelů pod zákonem stanovenou mez, 
popř. na základě jiných právních skutečností. Žádost o navýšení primárního kapitálu by měla 
ministerstvu umožnit nejen zjistit důvody jeho poklesu, ale i získat informace o možném 
budoucím vývoji a možnostech snížení rizikového profilu pojišťovny. Vyhláška také stanoví 
způsob uvolňování samotné dotace do fondů EGAP. 

Systém dorovnání úrokových rozdílů 

V roce 2013 byl novelizován zákon č. 58/1995 Sb., který ukládá Ministerstvu financí 
stanovit vyhláškou systémovou marži banky vývozce, potažmo způsob výpočtu dorovnání 
úrokových rozdílů. MF tak zatím neučinilo, a tudíž nedošlo k efektivnímu spuštění IMU. 
Novela vyhlášky napravuje tento stav a stanoví výpočet dorovnání úrokových rozdílů včetně 
systémové marže banky vývozce. Zde je nutné zdůraznit, že ani po vydání vyhlášky není 
právní nárok na zařazení do tohoto systému a MF tudíž nemusí efektivně tento nástroj 
podpory exportu využívat. 

1.6. Zhodnocení rizika 

Hlavní rizika z nečinnosti jsou: 

 neúčinná a nedostatečná kontrola dotace poskytované ČEB, 

 ohrožení fungování EGAP při poklesu primárního kapitálu pod zákonem 
požadovanou výši v případě absence právního předpisu, který stanoví, jakým 
způsobem EGAP žádá o navýšení prostředků a především jakým způsobem 
toto navyšování probíhá, 

 nespuštění systému IMU, 

 neplnění povinnosti MF příslušnou vyhlášku vydat. 

2. Návrh variant řešení k jednotlivým oblastem navrhované právní úpravy 

Kontrola dotace ČEB 

Varianta 0 – Ponechání současného stavu 

Nulová varianta předpokládá ponechání současného stavu, kdy vyhláška stanoví 
termíny pro poskytování dotací ČEB, včetně možnosti pozastavit výplatu dotace v případě 
zjištěných nesrovnalostí do doby jejich odstranění. Vyhláška zároveň stanoví základní 
náležitosti žádosti o poskytnutí dotace, jak se ovšem ukázalo, současná formulace 
neumožňuje MF efektivní kontrolu dotace ČEB. 

Varianta 1 – Změna informací přikládaných ČEB k žádosti o poskytnutí dotace 

Novela vyhlášky by měla docílit zajištění transparentnosti produktů poskytovaného 
podpořeného financování ČEB a efektivní kontroly při poskytování dotace ze SR, potažmo 
kontroly úvěrů poskytovaných ČEB. 
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Navyšování primárního kapitálu EGAP 

Varianta 0 – Ponechání současného stavu 

Nulová varianta představuje ohrožení pro fungování EGAP, který musí mít dostatečné 
rezervy na krytí svých závazků, především na pojistná plnění. Pokud nebude stanoveno, 
jakým způsobem EGAP žádá a následně přijímá dotace ze SR na krytí minimálního 
a solventnostního kapitálového požadavku podle zákona, může se exportní pojišťovna 
potýkat s problémy se solventností, potažmo likviditou. Vzhledem ke státní záruce  
za závazky EGAP se v případě platební neschopnosti exportní pojišťovny tyto závazky 
postupují na stát. EGAP je hlavním pilířem podpory exportu v ČR a na rozdíl od ostatních 
forem podpory vývozu nesmí být jeho pozice zpochybněna. 

Varianta 1 – Zavedení požadavků a procesů při navyšování primárního kapitálu EGAP 

Vydání vyhlášky, která stanoví náležitosti žádosti o dotaci za účelem dodržení 
stanoveného bezpečnostního poměru a/nebo z důvodu doplnění primárního kapitálu, klesne-
li některý z ukazatelů pod zákonem stanovenou mez, popř. na základě jiných právních 
skutečností. Žádost o navýšení primárního kapitálu by měla ministerstvu umožnit nejen zjistit 
důvody jeho poklesu, ale i získat informace o možném budoucím vývoji a možnostech 
snížení rizikového profilu pojišťovny. Vyhláška také stanoví způsob uvolňování samotné 
dotace do fondů EGAP.  

Systém dorovnání úrokových rozdílů 

Varianta 0 – Ponechání současného stavu 

Ponecháním současného stavu bude MF nadále v pozici, kdy neplní svou povinnost 
příslušnou vyhlášku vydat. Systém IMU byl v zákoně zakotven v roce 2009, ale za celou 
dobu jeho existence nebyl ani jednou využit z důvodu nefunkčnosti/absence vyhlášky, přesto 
jsou na jeho provoz každoročně ve SR rezervovány prostředky ve formě zálohy ve výši  
250 mil. Kč, což je značně nevyhovující stav. 

V případě zanechání stávajícího stavu (nevydání prováděcí vyhlášky) by bylo vhodné 
v rámci připravované velké novely zákona č. 58/1995 Sb. IMU ze zákona vyjmout. 

Varianta 1 – Změna výpočtu dorovnání úrokových rozdílů, nastavení systémové marže 
banky vývozce na 0,5 % 

Vydání vyhlášky stanoví výpočet dorovnání úrokových rozdílů včetně systémové marže 
banky vývozce. Systémová marže je navržena ve výši 0,5 %, což je o půl procenta méně, 
než navrhují banky, které by chtěly mít marži stejnou jako ČEB. Z našeho pohledu by byla 
1% marže příliš vysoká, protože české banky se s přebytkem likvidity financují podstatně 
levněji než ČEB a z marže navíc nemusí platit téměř žádné fixní náklady, které mají již 
pokryté z jiných zisků. Nově by mělo být také umožněno dorovnávání i u úvěrových smluv 
poskytnutých v jiných sazbách než EUR a USD.  

Na zařazení do systému není právní nárok a o zařazení rozhoduje MF. Současné 
vydání vyhlášky tudíž automaticky neznamená, že systém bude reálně využíván a také 
nebrání možnosti v rámci připravované novely zákona tuto formu podpory exportu 
přehodnotit a ze zákona vyjmout. 

Varianta 2 – Změna výpočtu dorovnání úrokových rozdílů, nastavení systémové marže 
banky vývozce na 0 % 

Tato varianta předpokládá vydání vyhlášky, která stanoví výpočet dorovnávaných úroků 
a zároveň nastaví systémovou marži banky vývozce na 0%. Jinými slovy zisk banky 
na transakci by byl nulový a banka by tudíž neměla o takový produkt zájem. Implementací 
této varianty by došlo k naplnění povinnosti MF stanovit vyhláškou výpočet dorovnání 
úrokových rozdílů a systémovou marži banky vývozce a zároveň by nedošlo k efektivnímu 
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spuštění IMU. Navenek by ovšem tento krok nevypadal moc dobře a vzhledem k tomu, 
že na zařazení do IMU neexistuje právní nárok, není nezbytně nutné jít touto zbytečně 
provokativní variantou. 

3. Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Kontrola dotace ČEB 

Varianta 0 – Ponechání současného stavu 

Jedná se o stávající stav, kdy jsou kontrolní mechanismy MF při kontrole dotace ČEB 
neefektivní a při další kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu by na ně bylo opět 
upozorněno. 

Varianta 1 – Změna informací přikládaných ČEB k žádosti o poskytnutí dotace 

Touto variantou budou potvrzeny a rozšířeny kontrolní pravomoci MF vůči ČEB. Návrh 
vyhlášky nebude mít jakékoli nároky na státní rozpočet a nebude mít žádné dopady 
na rozpočty krajů a obcí. Jednoznačným přínosem navrhované právní úpravy bude 
zefektivnění a vyšší účinnost kontrolní činnosti MF. Změna vyhlášky s sebou nenese nutnost 
personálního posilování odboru, který kontrolu provádí. Již v současné době kontrolu dotace 
ČEB zajišťuje jeden zaměstnanec MF, který k tomu má pověření. 

Navyšování primárního kapitálu EGAP 

Varianta 0 – Ponechání současného stavu 

Jedná se o stávající stav, kdy zákon stanoví minimální výši primárního kapitálu EGAP 
jako 30 % solventnostního kapitálového požadavku, není ovšem zajištěn mechanismus 
uvolňování dotací ze SR v případě poklesu pod tuto hranici. Nejsou ani specifikovány 
náležitosti žádosti o poskytnutí dotace. 

Varianta 1 – Zavedení požadavků a procesů při navyšování primárního kapitálu EGAP 

Dotace na navýšení primárního kapitálu EGAP jsou v současné době plánovány  
ve výši 2,2 mld. Kč, 4,1 mld. Kč, 4,1 mld. Kč, 0,3 mld. Kč a 0,6 mld. Kč na roky 2016 – 2020, 
mohou se ovšem ještě měnit v závislosti na hospodaření exportní pojišťovny. Tyto nároky 
na SR jsou podstatně nižší, než v případě, že by ke změně zákona č. 58/1995 Sb. nedošlo 
a EGAP by musel plnit solventnostní kapitálový požadavek ve stejné výši jako soukromé 
pojišťovny, což se vzhledem ke státní záruce za závazky EGAP zdá jako zbytečné. 
Současné znění zákona nemusí být konečné a v rámci připravované novely se může měnit 
v případě, že se ukáže, že stávající nastavení není optimální. Změna zákona byla nutná 
k zachování funkčnosti EGAP i po 1. lednu 2016, kdy vstoupí v platnost novela zákona  
o pojišťovnictví a regulatorika Solvenstnost II. 

Vyhláška stanoví, jakým způsobem bude EGAP o dotace žádat a jak bude docházet 
k uvolňování dotací. Forma žádosti zároveň umožní MF zjistit důvody poklesu primárního 
kapitálu a získat informace o možném budoucím vývoji a možnostech snížení rizikového 
profilu pojišťovny. 

Systém dorovnání úrokových rozdílů 

Varianta 0 – Ponechání současného stavu 

Jedná se o stávající stav, kdy od roku 2009, kdy bylo IMU zakotveno v zákoně, nebylo 
nikdy reálně využito z důvodu špatného nastavení či absence prováděcí vyhlášky. Přesto,  
že systém není reálně využíván, zákon č. 58/1995 Sb. stanoví, že Ministerstvo financí 
každoročně poskytuje exportní bance na úhradu dorovnání úrokových rozdílů finanční 
prostředky ve formě zálohy ve výši 250 mil. Kč. Tyto prostředky jsou rezervovány  
v návrhu rozpočtu na rok 2016 i v návrhu střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018, i když 
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lze očekávat, že při zachování současného stavu nebudou čerpány. 

Varianta 1 – Změna výpočtu dorovnání úrokových rozdílů, nastavení systémové marže 
banky vývozce na 0,5 % 

Systém IMU předpokládá, že banka poskytne vývozní úvěr za fixní úrokovou sazbu 
na bázi CIRR a ze/do státního rozpočtu bude dorovnáván rozdíl mezi touto sazbou 
a pohyblivou úrokovou sazbou, panující na trhu ve chvíli dorovnání, zvýšenou o systémovou 
marži banky. Systémová marže banky by měla umožnit bankám pokrýt náklady na pořízení 
zdrojů a zároveň by neměla mít zásadní dopad na státní rozpočet.  

Nelze přesně stanovit náklady SR z titulu dorovnání úrokových sazeb v jednotlivých 
letech, výsledný dopad závisí na počtu a velikosti úvěrů zařazených do IMU, na časovém 
horizontu trvání úvěru, na aktuální výši úrokové sazby k datu dorovnávání i na nákladech 
financování a zajištění ze strany státu. V případě zařazení konkrétního úvěru do systému 
IMU, nelze u tohoto úvěru ukončit dorovnávání úrokových rozdílů po celou dobu splatnosti 
úvěru, pokud nebudou porušeny jeho podmínky pro zařazení.  

Pokud jsou fixní sazby stanoveny na „spravedlivé“ bázi a reflektují předpokládaný vývoj 
pohyblivých úrokových sazeb, bude dlouhodobý odhad vždy počítat s nulovým ziskem  
či nákladem pro státní rozpočet. Za předpokladu, že jsou úrokové sazby nepředvídatelné, 
bude však dopad na SR nepředvídatelný. Nepředvídatelnost vývoje úrokové míry je ovšem 
diskutabilní. Navíc lze usuzovat, že v době nízkých a rostoucích úrokových sazeb bude chtít 
IMU využít více subjektů než v době vysokých a klesajících sazeb. Dopad na státní rozpočet 
by tak byl z dlouhodobého hlediska záporný. 

Argumenty bank, že většina států na IMU vydělává, jsou slabé. Vydělávají na tom 
především díky krizi, kdy úrokové sazby klesly na historické minimum. Srovnání navíc není 
úplně přesné, protože každý stát má IMU nastavené jinak a každý stát získává finanční 
prostředky za jiných podmínek (důležitý je např.: rating státu). 

Reálné spuštění IMU se v současné době nejeví jako optimální vzhledem k tomu, 
že úrokové sazby jsou na velmi nízké úrovni a lze očekávat jejich růst v následujících 
několika letech. Je ovšem nutné zdůraznit, že vydáním vyhlášky se systém efektivně 
nespouští, protože na zařazení do IMU není právní nárok a o zařazení rozhoduje MF. 

Důvody pro vydání vyhlášky jsou především, že MF je povinno takto učinit. V platném 
zákoně č. 58/1995 Sb. je, že MF stanoví vyhláškou způsob výpočtu dorovnávání úrokových 
rozdílů a systémovou marži banky vývozce, což zatím nebylo učiněno. Zavedení funkčního 
IMU, jako nástroje státní podpory exportu v ČR, je navíc uloženo Exportní strategií České 
republiky pro období 2012 – 2020 schválené vládou ČR dne 14. 3. 2012. Dalším 
argumentem je, že IMU může být účinným nástrojem podpory exportu v dobách krize, kdy se 
snižuje ochota bank poskytovat úvěry. Systém by také měl být zvážen v případě omezení 
činnosti ČEB. 

Stejně jako pro ostatní varianty platí, že MF poskytuje ČEB finanční prostředky  
ve formě zálohy ve výši 250 mil. Kč na dorovnávání úrokových rozdílů. V případě, že záloha 
klesne pod 100 mil. Kč, MF na žádost ČEB tuto částku opět navýšit na 250 mil. Kč. 

Varianta 2 – Změna výpočtu dorovnání úrokových rozdílů, nastavení systémové marže 
banky vývozce na 0 % 

Tato varianta napravuje současný stav, kdy není naplněna povinnost MF vydat 
prováděcí vyhlášku, zároveň ovšem reálně IMU nespouští, protože je jasné, že s nulovým 
ziskem banky o daný produkt nebudou mít zájem. Reálné odhadované náklady pro státní 
rozpočet jsou tudíž nulové, přesto zůstává povinnost MF poskytnout ČEB každoročně 
prostředky ve formě zálohy ve výši 250 mil. Kč na dorovnávání úrokových rozdílů. Je nutné 
zdůraznit, že se jedná o velmi provokativní variantu, která by se jistě neobešla  
bez mediálního zájmu.  
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4. Návrh řešení 

Kontrola dotace ČEB 

Navrhujeme přijmout Variantu 1, která umožní účinnější kontrolu ČEB ze strany MF. 

Navyšování primárního kapitálu EGAP 

Navrhujeme přijmout Variantu 1, která stanoví náležitosti žádosti a proces uvolňování 
dotace na posílení primárního kapitálu EGAP. 

Systém dorovnání úrokových rozdílů 

Navrhujeme přijmout Variantu 1, která umožní spuštění IMU, čímž dojde k nápravě 
stávajícího stavu, kdy MF neplní svou povinnost vydat vyhlášku k systému dorovnání 
úrokových rozdílů. Systémová marže bude nastavena tak, aby bankám pokryla náklady 
a garantovala určitý zisk – nastavení nulové marže by bylo pravděpodobně vnímáno jen jako 
provokace a zbytečně by vrhalo špatné světlo na MF i na ministra. Zároveň předpokládáme 
možnost MF stanovit pro určité období své priority (např.: ve formě podporovaných teritorií  
či sektorů) a tím omezit či úplně pozastavit IMU na určitou dobu. Tímto se zamezí zbytečné 
administrativě na straně MF, EGAP, ale i na straně vývozců a bank, kteří by žádali o zařazení 
ve chvíli, kdy je strategií MF určité úvěry do systému nezařazovat. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci vyhlášky stejně jako za její vynucování je odpovědné Ministerstvo 
financí. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti a implementaci vyhlášky bude v praxi průběžně provádět 
Ministerstvo financí a v případě kontrolní akce zaměřené na tyto oblasti také Nejvyšší 
kontrolní úřad. 

7. Konzultace a zdroj dat 

Zpracování návrhu bylo konzultováno s ČEB, EGAP, Českou bankovní asociací 
a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

8. Kontakty na zpracovatele závěrečné zprávy z RIA 

Ministerstvo financí, Odbor 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky 

PhDr. Karolína Růžičková, karolina.ruzickova@mfcr.cz, 257 043 005 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
vyhláška navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., k jehož provedení je 
navržena, i v souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání.  

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie  

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie  
ani s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

D. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 
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Předkládaný návrh novely vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České 
republiky. 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Kontrola dotace ČEB 

Prolomení bankovního tajemství v ČEB nebude představovat žádné nároky na SR 
a nebude mít žádné dopady na rozpočty krajů a obcí. Jednoznačným přínosem navrhované 
právní úpravy bude zefektivnění kontrolní činnosti MF. 

Navyšování primárního kapitálu EGAP 

Dotace na navýšení primárního kapitálu EGAP jsou v současné době plánovány  
ve výši 2,2 mld. Kč, 4,1 mld. Kč, 4,1 mld. Kč, 0,3 mld. Kč a 0,6 mld. Kč na roky 2016 – 2020, 
mohou se ovšem ještě měnit v závislosti na hospodaření exportní pojišťovny. Tyto nároky 
na SR jsou podstatně nižší, než v případě, že by ke změně zákona č. 58/1995 Sb. nedošlo 
a EGAP by musel plnit solventnostní kapitálový požadavek ve stejné výši jako soukromé 
pojišťovny, což se vzhledem ke státní záruce za závazky EGAP zdá jako zbytečné.  

Systém dorovnání úrokových rozdílů 

Dopad zprovoznění IMU na státní rozpočet nelze přesně odhadnout vzhledem k tomu, 
že závisí na objemu úvěrů zařazených do systému stejně jako na vývoji úrokových sazeb 
a mnoha dalších, v současné době neznámých, faktorech. Pro tuto chvíli, kdy jsou úrokové 
sazby na svém historickém minimu a lze očekávat jejich růst do budoucnosti, by reálné 
spuštění systému představovalo s největší pravděpodobností náklady pro SR. 

V současné době jsou v návrhu SR na rok 2016 i ve střednědobém výhledu na léta 
2017 a 2018 rozpočtovány prostředky ve formě zálohy v konstantní výši 250 mil. Kč  
na dorovnávání úrokových rozdílů. 

F. Dopad na podnikatelské prostředí České republiky  

Dopad na podnikatelské prostředí ČR by měl být pozitivní, a to jednak zajištěním vyšší 
transparentnosti ČEB, jednak zajištěním dalšího bezproblémového fungování EGAP 
a v neposlední řadě odblokováním nového systému podpory exportu. 

G. Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny a dopady 
na životní prostředí 
 
Navrhovaná úprava nemá sociální dopady, nemá dopady na specifické skupin obyvatel 
zahrnujíc sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny a 
nemá dopad na životní prostředí. 
  

H. Zhodnocení současného stavu a dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Současná úprava ani novela vyhlášky nemají dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a 
ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

 

I. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů a zhodnocení korupčních rizik a zhodnocení dopadů na 
bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, 
nepředstavuje možná korupční rizika, ani nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
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Zvláštní část 

K článku I. 

K bodu 1: 

Jedná se o zpřehlednění stávajícího textu a vypuštění části, která předpokládá členění 
údajů podle očekávané míry rizika vzniku pojistné události, kterou nelze jednoznačně určit, 
a to zejména u rozpracovaných smluv EGAP. Ustanovení je již v dnešní době překonané 
a uvedené členění se již roky nepoužívá. Jedná se tudíž o nastolení souladu právní úpravy 
se skutečným stavem. 

K bodu 2: 

Vzhledem k tomu, že podle novely zákona č. 58/1995 Sb. musí primární kapitál EGAP 
dosahovat minimálně 30 % solventnostního kapitálového požadavku a MF je povinno 
v případě nedostatečnosti tohoto kapitálu doplnit exportní pojišťovně finanční prostředky 
v dostatečné výši, stanoví se ve vyhlášce, že požadavek na dotaci ze státního rozpočtu musí 
EGAP zdůvodnit rozborem primárního kapitálu ve vazbě na aktuální a očekávaný vývoj 
solventnostního a minimálního kapitálového požadavku. 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku bude proveden vždy ke konci 
kalendářního roku anebo v případě významného zhoršení rizikového profilu pojišťovny 
v průběhu roku. Výpočet je založen na plném zohlednění kvantifikovatelných rizik, jimž 
pojišťovna čelí. V případě EGAP se jedná o neživotní upisovací riziko, tržní riziko, riziko 
selhání protistrany a riziko operační. 

Výpočet minimálního kapitálového požadavku bude probíhat vždy ke konci každého 
kalendářního čtvrtletí a je založen na výši technických rezerv ke konci daného čtvrtletí a 
pojistném za posledních 12 měsíců. 

Výše primárního kapitálu odpovídá rozdílu aktiv a závazků oceněných dle principů 
v souladu se zákonem o pojišťovnictví. Aktualizace výše primárního kapitálu bude probíhat 
v kvartálních intervalech tak, jak budou aktualizovány odhady aktiv a závazků, a to zejména 
technických rezerv.  

Pojistná angažovanost je počítána v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb. a její aktuální 
výši lze stanovit na denní bázi. Výše pojistných fondů se mění jednou ročně na základě 
výsledků roční účetní závěrky. Pouze v případě obdržené dotace na posílení pojistných 
fondů ze státního rozpočtu dojde k aktualizaci jejich výše i v průběhu roku, a to ke konci 
odpovídající měsíční účetní závěrky. 

K bodu 3: 

Jedná se o legislativně technickou změnu. Změna stavu technických rezerv je 
vypuštěna z důvodu, že se nejedná o peněžní tok, o kterém hovoří příslušné ustanovení. 

K bodu 4: 

Navrhovaná změna stanoví, z jakých dat bude EGAP vycházet při zpracování návrhu 
výše dotace ze zdrojů státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů EGAP v případě, 
že primární kapitál exportní pojišťovny klesne pod solventnostní nebo minimální kapitálový 
požadavek, které jsou určeny zákonem. 

K bodu 5: 

Navrhovaná změna upravuje náležitosti žádosti o dotaci ze státního rozpočtu. Nově 
musí exportní pojišťovna uvést v žádosti aktuální hodnoty primárního kapitálu 
a solventnostního a minimálního kapitálového požadavku na konci předchozího čtvrtletí 
a předpoklad těchto hodnot na konci běžného účetního období. 
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K bodu 6: 

Navrhovaná úprava zakládá povinnost pro EGAP, v případě poklesu primárního 
kapitálu pod hodnoty požadované zákonem, požádat bezodkladně o doplnění fondů. 
Exportní pojišťovna je povinna svůj požadavek náležitě odůvodnit, vysvětlit, proč k poklesu 
primárního kapitálu došlo, uvést očekávaný vývoj primárního kapitálu do budoucna 
a předložit návrh opatření vedoucích ke snížení jejího rizikového profilu. 

K bodu 7: 

Jedná se o legislativně technickou změnu. 

K bodu 8: 

Jedná se o legislativně technickou změnu. 

K bodu 9: 

Navrhovaná změna stanoví, že po posouzení oprávněnosti požadavků jsou prostředky 
uvolněny jako dotace ze SR s určením na tvorbu fondů EGAP. 

K bodu 10:  

Jedná se o zpřehlednění stavu stávajícího textu a vložení nových částí textu, které 
umožňují získání předběžné informace o finančních potřebách exportní banky (zejména 
na základě předběžné analýzy) před stanovením výše dotace na úhradu ztrát ze státního 
rozpočtu, které budou pro exportní banku ministerstvem případně schváleny. 

Navrhované změny dále stanoví, z jakých dat a informací bude ministerstvo vycházet 
při provádění předběžné a průběžné kontroly ve věci oprávněnosti výše dotace na úhradu 
ztrát ze státního rozpočtu a lhůty, ve kterých bude tyto informace exportní banka ministerstvu 
překládat. 

Poskytnutí všech požadovaných informací bylo nově umožněno prolomením 
bankovního tajemství v exportní bance pro účely kontroly podpořeného financování 
poskytovaného exportní bankou. 

Navrhované znění odstavce 4 upřesňuje rozsah a podobu informací, které bude 
exportní banka povinně přikládat k žádosti o dotaci na úhradu ztrát. 

K bodu 11: 

Navrhovaná změna upravuje dorovnání úrokových rozdílů, zejména se jedná o výpočet 
úrokového rozdílu, stanovení pohyblivé úrokové sazby dle sazby IBOR pro měnu, ve které je 
poskytnut vývozní úvěr, a určení sazby IBOR pro jednotlivé měny. 

Místo sazby CIRR vstupuje do vzorečku pro výpočet dorovnávání pevná úroková 
sazba sjednaná v úvěrové smlouvě (Rfix). Sazba CIRR představuje minimální pevnou 
úrokovou sazbu, za níž je možné dle mezinárodních pravidel poskytnout exportní úvěr se 
státní podporou. V realitě závisí vše na tržních podmínkách a výsledcích negociace mezi 
bankou a zahraničním dlužníkem a často je poskytnut úvěr s určitou marží nad sazbu CIRR 
(tato marže se může v řadě případů pohybovat až v rozmezí 150-200 bazických bodů). 
V původní vyhlášce (ve znění vyhlášky č. 62/2010 Sb.) nebyla tato dojednaná marže 
předmětem dorovnávání. V navrhované vyhlášce (tj. variantě 1) je nově i tato marže 
předmětem dorovnávání (dorovnává se vždy k pevné sazbě z úvěrové smlouvy) a toto 
nastavení více koresponduje s podstatou systému. 

K bodu 12: 

Navrhovaná změna stanovuje výši systémové marže banky vývozce. 
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K bodu 13: 

V rámci novely zákona č. 58/1995 Sb., která proběhla v roce 2013, bylo stanoveno,  
že žádost a další náležitosti dorovnání úrokových rozdílů se podávají na tiskopise vydaném 
MF. Příloha č. 2 je tudíž nadbytečná. 

K bodu 14: 

Navrhovaná změna má legislativně technický charakter, kdy odkaz na poznámku pod 
čarou byl dříve zrušen, ale poznámka pod čarou ve vyhlášce zůstala. 

K článku II. 

Účinnost: 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 15. července 2016. 
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