
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ VNĚJŠÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ K MATERIÁLU 

 

Návrh vyhlášky, kterým 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, ve znění zákona č. 

60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

K materiálu č. j. MF-40135/2015/4301-5 byly uplatněny následující připomínky:  

Odbor Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

ČNB K bodu 5  Doporučující 

připomínka 

Požadujeme upravit text vyhlášky tak, aby informace o 

primárním kapitálu předkládané Exportní garanční a 

pojišťovací společností, a.s. (EGAP), obsahovaly nejen 

informace o aktuální výši primárního kapitálu, ale i 

informace o projekci hodnoty primárního kapitálu. Jedná se 

o obdobnou úpravu jako u údajů týkajících se 

solventnostního kapitálového požadavku a minimálního 

kapitálového požadavku, kde se rovněž vyžaduje 

předložení jejich očekávané hodnoty. Tento požadavek je 

třeba doplnit do všech relevantních ustanovení (§ 3 odst. 2 

písm. b), § 3 odst. 3, § 3 odst. 4 aj.). Navrhujeme např. 

následující znění: 

„§ 3 Způsob tvorby fondů pro pojišťování vývozních 

úvěrových rizik (K § 4 odst. 7 zákona) 

(2) Požadavek na dotace ze státního rozpočtu podle 

odstavce 1 písm. b) uplatní exportní pojišťovna vůči 

Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") při 

sestavování státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. 

Tento požadavek exportní pojišťovna zdůvodní rozborem  

a)stavu fondů a rezerv pro pojištění vývozních úvěrových 

rizik ve vazbě na aktuální a očekávaný vývoj pojistné 

angažovanosti a 

Akceptováno – upraveno 

podle požadavku ČNB, 

po dohodě změněn 

navrhovaný termín 

„očekávaný“ na 

„předpokládaný“. 

Zároveň došlo k rozšíření 

odůvodnění k bodu 2 

z důvodu potřeby definice 

„aktuálních“ hodnot 

jednotlivých veličin 

používaných ve vyhlášce. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAARJ3VAK)



Odbor Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

b)hodnoty aktuální a očekávané výše primárního kapitálu, 

solventnostního kapitálového požadavku a minimálního 

kapitálového požadavku podle § 4a odst. 3 a § 8 odst. 7 

zákona a podle zákona upravujícího pojišťovnictví.“ 

ČNB  Doporučující 

připomínka 

Text vyhlášky je třeba terminologicky sjednotit (např.: 

„příděly ze zisku“ a „příděly z rozdělení zisku“, nebo 

„předpokládaný vývoj“ a „očekáváný vývoj“ či „budoucí 

vývoj“). Platí i pro odůvodnění a další materiály. 

K názvu vyhlášky 

Ve slově „doplnění“ chybí písmeno „l“. Dále upozorňujeme 

na uvedení chybného názvu zákona  

č. 58/1995 Sb. 

Akceptováno - upraveno 

ČNB K § 3 odst. 3 Doporučující 

připomínka 

Konec druhé věty „…výši solventnostního kapitálového 

požadavku a minimálního kapitálového požadavku na konci 

předchozího čtvrtletí a předpoklad hodnot těchto veličin na 

konci roku, na který je státní rozpočet sestavován,“ by měl 

být nahrazen např. takto „požadavku na konci předchozího 

čtvrtletí a z předpokladu hodnot těchto veličin k 

jednotlivým čtvrtletím roku, na který je státní rozpočet 

sestavován.“ Obdobná úprava by měla být promítnuta také 

v § 3 odst. 4. 

Akceptováno - upraveno 

ČNB K § 3 odst. 4 Doporučující 

připomínka 

Doporučujeme, aby z důvodu odstranění všech pochybností 

bylo v textu vyhlášky nebo v odůvodnění uvedeno, zda se 

jedná o technické rezervy vypočítané podle zákona 

upravujícího pojišťovnictví nebo technické rezervy 

vypočítané podle zákona upravujícího účetnictví. 

Akceptováno - upraveno 

ČNB K § 3 odst. 4 Doporučující 

připomínka 

Pro lepší srozumitelnost textu, navrhujeme následující 

úpravu věty první: 

„předpoklad vývoje hodnot těchto veličin na nadcházející 

období minimálně 90 dnů“. 

Akceptováno - doplněno 

ČNB K § 3 odst. 5 Doporučující K § 3 odst. 5 věta první Vysvětleno - Zde nelze 
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připomínka Navrhujeme upravit první větu takto:  

„V případě poklesu hodnoty primárního kapitálu exportní 

pojišťovny pod výši podle § 4a odst. 3 zákona nebo pod 

výši minimálního kapitálového požadavku v průběhu roku, 

nebo existuje-li nebezpečí, že daný požadavek nebude 

dodržen v následujících 3 měsících, anebo nařídí-li Česká 

národní banka exportní pojišťovně předložit jí ke schválení 

ozdravný plán nebo plán krátkodobého financování, požádá 

bez zbytečného odkladu exportní pojišťovna v souladu s § 8 

odst. 7 zákona ministerstvo o doplnění fondů podle 

odstavce 1 v návaznosti na požadavek podle odstavce 2.“ 

doplnit požadavek ČNB 

ve znění „nebo existuje-li 

nebezpečí, že daný 

požadavek nebude 

dodržen v následujících 3 

měsících“ – zákon č. 

58/1995 Sb. nás 

neopravňuje navyšovat 

primární kapitál ve chvíli, 

kdy pojišťovna 

předpokládá, že nebude 

v následujících 3 

měsících plnit kapitálový 

požadavek, primární 

kapitál lze nárokově 

navýšit pouze v situacích 

popsaných v § 8 odst. 7 

zákona 

ČNB K § 3 odst. 5 Doporučující 

připomínka 

K § 3 odst. 5 věta druhá 

Exportní pojišťovna by v žádosti měla uvést zdůvodnění 

poklesu jejího primárního kapitálu, pokud k poklesu dojde, 

nebo zdůvodnění zvýšení solventnostního kapitálového 

požadavku, které vede k narušení minimální výše 

primárního kapitálu stanovené pro EGAP procentem 

solventnostního kapitálového požadavku. 

Dále doporučujeme, aby předpoklad očekávaného vývoje 

kapitálových požadavků byl lépe časově specifikován, např. 

střednědobý horizont, to znamená text „na konci nejbližších 

třech účetních období“, nahradit textem „v nejbližších třech 

letech“. 

Akceptováno - upraveno 

ČNB K § 7 odst. 1 písm. b) Doporučující K § 7 odst. 1 písm. b) Akceptováno částečně – 
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připomínka Navrhujeme přeformulovat. 

Odůvodnění: Text návětí v kombinaci s písmenem b) 

vyznívá takto: „Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztrát 

exportní banka předkládá před poskytnutím dotace na 

úhradu ztrát v daném roce.“ Formulace je nejasná, neboť z 

povahy věci nelze o dotaci žádat až poté, co byla 

poskytnuta, proto je text v tomto ohledu nadbytečný. A dále 

upozorňujme, že text může vyznívat ve smyslu, že na 

poskytnutí dotace je právní nárok. 

pro lepší přehlednost § 7 

došlo k odstranění výrazu 

„a nebo“ mezi odstavcem 

a) a odstavcem b). 

ČNB K § 7 odst. 4 písm. a) Doporučující 

připomínka 

Doporučujeme rozdělit text písmene a) do více písmen. 

Odůvodnění: Není jasné, proč je pod písmenem a) uvedena 

celá řada zcela nesourodých položek, zatímco pod 

písmenem b) položka jediná. 

Akceptováno - upraveno 

ČNB K § 7 odst. 5 písm. a) Doporučující 

připomínka 

Namísto pojmu „účetní hlavní kniha“ doporučujeme pojem 

„hlavní účetní kniha“. 

Akceptováno - upraveno 

ČNB K § 7 odst. 5 písm. b) Doporučující 

připomínka 

Doporučujeme text písmene b) změnit takto: „všechna data 

a informace, na jejichž základě byl proveden výpočet 

dotace na úhradu ztráty, a to a ve strukturované podobě, a“ 

Akceptováno - upraveno 

ČNB K § 7 odst. 5 písm. c) Doporučující 

připomínka 

Doporučujeme doplnit text tak, aby bylo zřejmé, jaké 

požadavky ministerstva jsou myšleny a jakým způsobem o 

nich budou adresáti informováni. 

Akceptováno částečně – 

bod c) byl z návrhu 

vyhlášky vypuštěn, neboť 

dle názoru právního 

odboru MF se jedná o 

duplicitní informaci, která 

je již uvedena v § 6/5 

zákona č. 58/1995 Sb. 

(požadované informace 

jsou uvedeny v § 7/2) 

ČNB K odůvodnění vyhlášky Doporučující 

připomínka 

K odůvodnění vyhlášky: 

Doporučujeme v části „1.3 Navyšování primárního kapitálu 

EGAP“ nahradit větu „Takzvaná Solvency II zvyšuje 

Akceptováno - doplněno 
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kapitálové požadavky, které budou muset pojišťovny plnit.“ 

např. větou „Z nových pravidel rizikově orientovaného 

regulatorního režimu Solventnost II pro EGAP vyplynuly 

vyšší kapitálové požadavky ve srovnání s režimem 

Solventnost I.“ 

Ministerstvo 

dopravy  

 Ostatní  Bez připomínek  

Ministerstvo 

kultury 

K úvodní větě vyhlášky Doporučující 

připomínka 

Upozorňujeme, že úvodní věta pod názvem právního 

předpisu není v souladu s čl. 61 odst. 3 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády, neboť v úvodní větě chybí 

úplná citace zákona, resp. celý název zákona, který je 

prováděn vyhláškou. 

Akceptováno - opraveno 

Ministerstvo 

obrany 

  Ostatní  Bez připomínek   

Ministerstvo 

práce a 

sociálních 

věcí 

  Ostatní  Bez připomínek   

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

  Ostatní  Bez připomínek  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

  Doporučující 

připomínka 

Požadujeme, aby se pro účely stanovení pevné úrokové 

sazby použila pevná referenční úroková sazba CIRR 

vyhlašovaná měsíčně Organizací pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj, jak to ostatně bylo uvedeno 

v dosavadním znění vyhlášky, a vůči CIRR bylo vhodným 

způsobem zakotveno dorovnávání IBOR sazeb. 

Navrhovaná výše systémové marže musí realisticky 

zohledňovat cenu zdrojů pro komerční banky a nelze ji 

chápat izolovaně. 

 

Neakceptováno - 

Dorovnávání k celkové 

fixní sazbě uzavřené ve 

smlouvě více 

koresponduje s podstatou 

systému. V případě, že by 

docházelo k dorovnávání 

k CIRR, měla by banka 

vedle systémové marže 

stanovené v zákoně, která 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAARJ3VAK)



Odbor Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

je určená na krytí nákladů 

vynaložených v rámci 

daného exportního úvěru, 

další marži, kterou by stát 

nemohl ovlivnit a 

kontrolovat. Tato marže 

by byla ziskem banky a 

lišila by se případ od 

případu. Toto je značně 

nežádoucí situace. 

 Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Článek I bod č. 5 Doporučující 

připomínka 

1. K návrhu vyhlášky – k čl. I., novelizačnímu bodu č. 5 

V navrhovaném textu úvodní části novelizačního bodu 

doporučujeme slovo „odst.“ nahradit slovem „odstavec“. 

2. K návrhu vyhlášky – k čl. I., novelizačnímu bodu č. 10  

Vzhledem ke skutečnosti, že v pojmosloví právních 

předpisů se nepoužívá slovo „např.“, doporučujeme 

v navrhovaném textu § 7 odstavce 4 písm. a) a v textu § 7 

odstavce 5 písm. c) použité slovo „např.“ a závorky 

nahradit jiným textem, případně celé závorky včetně textu 

v nich zcela zrušit. 

Akceptováno - opraveno 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Článek II  Doporučující 

připomínka 

Podle návrhu mají vybraná ustanovení novely vyhlášky 

nabýt účinnosti dnem jejího vyhlášení. Podotýkáme, že 

důvodová zpráva neobsahuje u bodu 11 až 13 návrhu 

vyhlášky dostatečné zdůvodnění výjimky podle ust. § 3 

odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, neboť 

za naléhavý obecný zájem nepovažujeme nesplnění 

povinnosti vydat příslušnou vyhlášku. U bodu 14 pak není 

naléhavý obecný zájem zdůvodněn vůbec. Doporučujeme 

proto stanovit nabytí účinnosti bodu 11 až 14 návrhu 

vyhlášky patnáctým dnem po vyhlášení vyhlášky, popř. 

Akceptováno – celá 

novela vyhlášky by měla 

nabýt účinnosti 16. 

března 2016  
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doplnit důvodovou zprávu  

o zdůvodnění existence naléhavého obecného zájmu na 

dřívějším nabytí účinnosti předmětných ustanovení 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

  Ostatní  Bez připomínek    

Ministerstvo 

vnitra  

Článek I bod 11 Ostatní  K čl. I bodu 11 – k § 8 odst. 1 

Upozorňujeme na rozdíl mezi samotným novelizačním 

bodem a platným zněním s vyznačenými změnami – ve 

druhém zmíněném dokumentu je v úvodní části ustanovení 

použito slovo „takto“, které v normativním textu chybí. 

 Akceptováno - opraveno 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

  Ostatní  Bez připomínek.    

Ministerstvo 

zdravotnictví 

  Ostatní  Bez připomínek    

Ministerstvo 

zemědělství  

 K § 8a Doporučující 

připomínka 

1. Požadujeme odstranit v § 8a vyhlášky nerovné postavení 

bank vývozců, které vzniká vůči České exportní bance nižší 

sazbou systémové marže banky vývozce o 50% oproti 

sazbě České exportní banky.   

2. Předkladatel zdůvodňuje výše uvedené nerovné 

postavení v části 2 Návrhu variant řešení k jednotlivým 

oblastem navrhované právní úpravy (varianta 1) tím, že 

komerční banky mají přebytek likvidity a financují se 

podstatně levněji než Česká exportní banka.  V souvislosti s 

tímto zdůvodněním dále požadujeme doložení uvedeného 

tvrzení relevantními daty z bankovního sektoru, ze kterých 

bude zřejmé a vypovídající, proč předkladatel navrhl výši 

marže komerčních bank při realizaci IMU právě 0,5% a ne 

jinou výši, např. 0,3 nebo 1%. 

Neakceptováno – 

nedomníváme se, že by se 

jednalo o nerovné 

postavení, jelikož se 

jedná o dva různé 

produkty, kdy ČEB 

existuje ve speciálním 

režimu 
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Ministerstvo 

zemědělství  

K úvodní větě Doporučující 

připomínka 

Doporučujeme v nadpisu uvést přesně název 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, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.  

Akceptováno - opraveno 

Ministerstvo 

zemědělství  

K bodu 5 Doporučující 

připomínka 

Doporučujeme v novelizačním bodě slovo „odst.“ nahradit 

slovem „odstavci“. 

Akceptováno - opraveno 

Ministerstvo 

zemědělství  

K bodu 7 Doporučující 

připomínka 

Doporučujeme v novelizačním bodě slovo „textu“ nahradit 

slovem „ustanovení“. 

Akceptováno - opraveno 

Ministerstvo 

zemědělství  

K odůvodnění Doporučující 

připomínka 

K odůvodnění 

K obecné části 

Obecně   

1. Do odůvodnění návrhu vyhlášky doporučujeme doplnit 

posouzení jejího dopadu z hlediska předpisů upravujících 

veřejnou podporu. 

Vysvětleno – domníváme 

se, že předpisy upravující 

veřejnou podporu se 

nevztahují k problematice 

řešené ve vyhlášce, neboť 

se v případě ČEB a IMU 

jedná o dvě různé formy 

podpory exportu 

Ministerstvo 

zemědělství  

K odůvodnění Doporučující 

připomínka 

2. V odůvodnění návrhu vyhlášky doporučujeme 

konkretizovat finanční dopad vybrané varianty 1 na 

náklady státního rozpočtu z titulu dorovnání úrokových 

rozdílů dle § 8 návrhu vyhlášky. 

Vysvětleno – náklady na 

státní rozpočet nelze více 

konkretizovat, jelikož je 

zde mnoho proměnných a 

náklady tedy nejsou 

predikovatelné. MF si 

nicméně pro své účely 

sestavilo hypotetický 

model a pracovalo 

s různými scénáři vývoje 

úrokových sazeb do 

budoucna. Na základě 
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našich modelů jsme 

dospěli k závěru, že za 

současné situace mohou 

celkové náklady na 

systém dorovnání 

úrokových rozdílů 

přesáhnout 20 % 

z celkové výše 

poskytnutých úvěrů 

(střední varianta počítá s 

náklady necelých 9 %). 

Abychom se vešli do 

celkových nákladů 

maximálně 250 mil. Kč 

ročně, mohli bychom do 

IMU zařadit úvěry 

v celkové výši maximálně 

4 mld. Kč. 

Ministerstvo 

zemědělství  

K odůvodnění Doporučující 

připomínka 

K obecné části k bodu G 

Doporučujeme zvážit hodnocení z hlediska korupčních 

rizik souvisejících se zařazováním do systému dorovnávání 

úrokových rozdílů. 

Vysvětleno – na zařazení 

do systému dorovnávání 

úrokových sazeb není 

právní nárok, nicméně 

MF musí ke všem 

žadatelům přistupovat 

stejně, a pokud se 

ministerstvo rozhodne pro 

nezařazení určitého 

úvěru, musí svoje 

rozhodnutí řádně 

odůvodnit. Návrh novely 

vyhlášky byl konzultován 
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se všemi připomínkovými 

místy, nedomníváme se, 

že by hrozila jakákoliv 

zásadnější korupční 

rizika. 

Ministerstvo 

zemědělství  

K odůvodnění Doporučující 

připomínka 

Ke zvláštní části 

K bodu 1     

V odůvodnění k navrženému ustanovení § 2 doporučujeme 

uvést, z jakých důvodů nejsou do výpočtu pojistné kapacity 

exportní pojišťovny zahrnuty údaje o očekávané míře rizika 

vzniku pojistné události. 

Vysvětleno – údaje o 

očekávané míře rizika 

nejsou do výpočtu 

pojistné kapacity exportní 

pojišťovny zahrnuty, 

protože s pojistnou 

kapacitou ani 

angažovaností přímo 

nesouvisí a do výpočtu 

tak nevstupují – pojistná 

událost pojistnou kapacitu 

ani angažovanost 

pojišťovny nemění, 

angažovanost se může 

mírně měnit pouze 

v případě 

restrukturalizace případu 

Ministerstvo 

zemědělství  

K odůvodnění Doporučující 

připomínka 

K bodu 11     

Do odůvodnění § 8 návrhu vyhlášky doporučujeme doplnit 

důvod změny definice veličiny Rfix použité pro výpočet 

výše dorovnání úrokových rozdílů a dále důvod dělení 

počtu dní úročeného salda hodnotou 365 dní. 

Vysvětleno - důvod 

změny definice veličiny 

Rfix použité pro výpočet 

výše dorovnání 

úrokových rozdílů 

doplněn do odůvodnění, 

dělení 365 dny je nutné 

z důvodu, že se jedná o 

roční sazbu, dorovnávání 
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ovšem probíhá na 

pololetní bázi – 365 dnů 

se používá jako 

standardní aproximace 

počtu dnů v daném roce  

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

  Ostatní  Bez připomínek    

Úřad vlády 

ČR – 

vedoucího 

ÚV ČR 

 Ostatní  Bez připomínek  

Úřad vlády 

ČR – odbor 

kompatibility  

K bodu 12 (§ 8a) Doporučující 

připomínka 

K bodu 12 (§ 8a): 

Důsledkem zavedení marže pro banky vývozce s přirážkou 

0,5, % ročně a nikoli ve výši 1 %, která platí u České 

exportní banky, dochází k diskriminaci soukromých bank 

oproti České exportní bance (ČEB) a poskytování 

nedovolené veřejné podpory pro ČEB. V krajním případě 

může být toto ustanovení hodnoceno také jako podpora 

státu ke zneužití dominantního postavení na trhu (v oblasti 

vývozních úvěrů).  Argumentace předkladatele týkající se 

jeho nevyhovění požadavku bank na stejnou marži, jakou 

má ČEB, založená na přebytku likvidity českých bank, 

neobstojí ani v případě, že by měl předkladatel záměr 

případnou podporu notifikovat Komisi. Požadujeme uvést 

návrh do souladu s pravidly veřejné podpory v EU, 

případně pravidly hospodářské soutěže, a odstranit 

nerovnost mezi bankami a ČEB. 

Neakceptováno - 

Nedomníváme se, že by 

bylo jakkoli 

diskriminační stanovit u 

IMU systémovou marži 

ve výši 0,5 % přesto, že 

ČEB má u podpořeného 

financování marži 1 %. 

Jedná se o dva rozdílné 

produkty, kdy ČEB 

funguje ve speciálním 

režimu. 

Hospodářská 

komora  

 Ostatní  Bez připomínek   

Česká  Doporučující Obecně k novele jako celku - odmítavé stanovisko Neakceptováno – 
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bankovní 

asociace 

připomínka Návrh novelizace Vyhlášky č. 278/1998 Sb. je pro systém 

dorovnávání úrokových rozdílů („IMU“) fatální.  

Soukromým bankám nebude vlivem změny výpočtu i 

systémové marže umožněno praktické zapojení do CIRR 

financování. K tomuto dochází v období, kdy je opět po 

CIRR sazbách od zahraničních kupujících českého vývozu 

poptávka. Jedná se o zejména o jaderné elektrárny, 

velkoobjemové dodávky a samozřejmě velkou spoustu 

případů, kdy naši vývozci konkurují exportu z Číny a jejich 

doprovodnému financování.  

Českým vývozcům tak zbude pokusit se realizovat takový 

vývoz s financováním ČEB, přičemž ale tato varianta je pro 

stát variantou dlouhodobě nejvíce zatěžující státní rozpočet. 

Navrhujeme vrátit do systému dorovnávání IBOR sazeb 

vůči sazbám CIRR; tedy Rfix = pevná úroková sazba 

vyhlašovaná měsíčně Organizací pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj. 

Dorovnávání 

k celkové fixní sazbě 

uzavřené ve smlouvě více 

koresponduje s podstatou 

systému. V případě, že by 

docházelo k dorovnávání 

k CIRR, měla by banka 

vedle systémové marže 

stanovené v zákoně, která 

je určená na krytí nákladů 

vynaložených v rámci 

daného exportního úvěru, 

další marži, kterou by stát 

nemohl ovlivnit a 

kontrolovat. Tato marže 

by byla ziskem banky a 

lišila by se případ od 

případu. Toto je značně 

nežádoucí situace. 

EGAP Bod 5: V § 3 odst. 4 Ostatní  - vypustit čárku v první větě, ve spojení …stav 

technických rezerv a stav pojistných fondů ke konci 

předchozího čtvrtletí… za slovem fondů; 

- v poslední větě nahradit slovo „tyto“ slovem 

„uvedené“; 

Akceptováno - opraveno 

EGAP Bod 6: V § 3 odst. 5 Ostatní - přeformulovat druhou část první věty následovně-

…, požádá exportní pojišťovna bez zbytečného 

odkladu v souladu s § 8 odst. 7 zákona ministerstvo 

o doplnění fondů podle odstavce 1 v návaznosti na 

požadavek podle odstavce 2. 

- V druhé větě vypustit slovo „této“ a spojení bude 

pouze „v žádosti“; 

Akceptováno - opraveno 
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EGAP V § 3 odst. 9 Ostatní „Po posouzení oprávněnosti požadavků uvedených 

v odstavcích 4, 5 a 8 písm. c) je požadovaná částka 

uvolněna jako dotace ze státního rozpočtu s určením na 

tvorbu fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik.“. 

Akceptováno - 

přeformulováno 

EGAP Bod 1.2 odůvodnění  Ostatní Bod 2) …a dotace do pojistných fondů. Akceptováno - doplněno 

EGAP Předkládací zpráva Ostatní Doplnit za třetí odstavec odshora text následujícího znění 

za účelem ucelenější charakteristiky návrhu novely 

vyhlášky: 

„Návrh novely 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, 

ve znění zákona č. 60/1998 Sb. (dále jen „novela 

vyhlášky“) reaguje na úpravu postupů k dodržení 

solventnostního požadavku na EGAP pro její 

bezproblémovou činnost úpravou možnosti navýšení 

primárního kapitálu a dotace do pojistných fondů. Novela 

vyhlášky dále pak stanoví způsob uvolňování samotné 

dotace do fondů EGAP“. 

Akceptováno - doplněno 

ČEB K § 7 odst. 1  Ostatní  Na základě projednání návrhu vyhlášky se zástupci MF 

rozumíme, že odkaz na „příslušný rozpočtový rok“ 

znamená de facto rok následující. 

Vysvětleno: Názor MF 

akceptován ze strany 

ČEB 

ČEB K § 7 odst. 2 Doporučující 

připomínka 

Ve vztahu k pasáži: „Dotace na úhradu ztrát za příslušné 

čtvrtletí se poskytuje do třicátého dne ode dne zahájení 

prověření podkladů k vyčíslení dotace ministerstvem, o 

tomto zahájení ministerstvo bez zbytečného odkladu 

informuje žadatele.“  

Navrhujeme upřesnit, že Ministerstvo financí zahájí 

prověřování podkladů k vyčíslení dotace bez zbytečného 

odkladu po obdržení žádosti od ČEB a o tomto zahájení 

ČEB informuje a resp. stanovit lhůtu vymezující období pro 

Akceptováno částečně. 

Upřesněn termín, kdy MF 

zahájí prověřování 

podkladů k vyčíslení 

dotace, kdy a jakým 

způsobem o zahájení 

kontroly ČEB informuje a 

je stanovena lhůta pro 

kontrolu vyčíslení dotace. 
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kontrolu vyčíslení dotace; pozn.: odkazujeme na projednání 

se zástupci MF, kdy bylo dohodnuto, že MF navrhne 

stanovení lhůty x dní od vypořádání případných 

nesprávností ze strany ČEB. Ze souvztažností účetní 

závěrky a auditování bankovních výkazů ČEB vyplývá, že 

prověřování výše dotace ze strany MF by mělo být reálně 

ukončeno vždy do poloviny února příslušného kalendářního 

roku. Tato připomínka je zásadní. (Samotná zpráva MF o 

zahájení prověřování neposkytuje ČEB informaci, kdy bude 

prověřování reálně provedeno/ukončeno, nicméně tato 

informace je důležitá zejména pro plánování cash flow 

ČEB mezi obdobím, kdy banka nárok na dotaci vyčíslí a 

kdy dotaci skutečně obdrží.)  

Neakceptována část 

připomínky, že 

prověřování výše dotace 

ze strany MF za čtvrté 

čtvrtletí kalendářního 

roku musí být ukončeno 

vždy do 28. 2. 

kalendářního roku. Postup 

kontroly dotace včetně 

lhůt je stejný u všech 

čtvrtletí. 

 

 

ČEB K § 7 odst. 2 Doporučující 

připomínka 

Ve vztahu k pasáži: „V případě, že ministerstvo zjistí 

nesrovnalosti ve vyčíslení dotace, …..“. 

Navrhujme pojem nesrovnalost nahradit pojmem 

nesprávnosti. Pojem „správnost“ je používán mj. zákonem 

č. 58/1995 Sb. (§ 6 odst. 5) a tento pojem také ukazuje na 

faktickou nesprávnost, ne např. na marginální chybu v 

psaní. Tato připomínka je zásadní.   

Akceptováno: pojem 

nesrovnalosti nahrazen 

pojmem nesprávnosti. V 

novele zákona č. 58/2015 

je rovněž použit pojem 

nesprávnost. 

ČEB K § 7 odst. 4 Doporučující 

připomínka 

Ve vztahu k údaji: „informace o sjednaných obchodních 

případech“. 

Na základě projednání návrhu vyhlášky se zástupci MF 

rozumíme, že se v tomto případě jedná o rozvahovou a 

podrozvahovou hodnotu jednotlivých pohledávek ke konci 

období (čtvrtletí). 

Vysvětleno 

ČEB K § 7 odst. 4 Doporučující 

připomínka 

Ve vztahu k údaji: „výše uzavřeného obchodu“. 

Na základě projednání návrhu vyhlášky se zástupci MF 

rozumíme, že do návrhu vyhlášky bude doplněn také údaj o 

úvěrovém rámci a příslibu, aby ze struktury údajů bylo 

poznat, kolik byl úvěrový rámec při sjednání obchodu, 

Akceptováno - doplněno 
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kolik bylo vyčerpáno (stav pohledávky včetně 

příslušenství) a kolik zbývá vyčerpat (úvěrový příslib). 

ČEB K § 7 odst. 4 Doporučující 

připomínka 

Ve vztahu k údaji: „přehled obchodních případů je 

uspořádán podle typu obchodu“. 

Navrhujeme vypustit pro nadbytečnost, jelikož informace 

předávané ze strany ČEB ve formátu .xls bude možné dle 

potřeby filtrovat. 

Vysvětleno – vzhledem k 

tomu, že informace o typu 

obchodu je pro kontrolu 

dotace naprosto 

relevantní. Vyjádřením v 

jakém formátu nám ji 

bude banka sdělovat, je 

pouze technická 

záležitost. 

ČEB K § 7 odst. 4 Doporučující 

připomínka 

Ve vztahu k údaji: „v členění podle pravidel pro 

posuzování aktiv“. 

Navrhujeme nahradit údaj doplněním informací o 

kategorizaci pohledávek. 

Vysvětleno – vzhledem 

k tomu, že banka 

posuzuje aktiva podle 

vyhlášky 163/2014 Sb. 

§79-90 a na základě toho 

je zařazuje do kategorií a 

oceňuje, je členění 

úvěrových obchodů 

požadováno právě podle 

pravidel pro posuzování 

aktiv. 

ČEB K § 7 odst. 5 Doporučující 

připomínka 

Navrhujeme v návětí doplnit odkaz na odstavec 1 písm. b), 

jak je uvedeno také v odst. 4. 

Akceptováno - doplněno 

ČEB K § 7 odst. 5 Doporučující 

připomínka 

Ve vztahu k údaji v písm. a): „účetní hlavní kniha“ 

Na základě projednání návrhu vyhlášky se zástupci MF 

navrhujeme doplnit odkaz na hlavní knihu k podpořenému 

financování s nárokem na dotaci ve struktuře informací dle 

odst. 4 

Akceptováno - doplněno 

ČEB K § 7 odst. 5 Doporučující 

připomínka 

Ve vztahu k písm. b) navrhujeme vypustit ustanovení bez 

náhrady s ohledem na ustanovení § 7 odst. 4, kde je uveden 
Akceptováno částečně – 

ustanovení nebylo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAARJ3VAK)



Odbor Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

demonstrativní výčet podkladů předkládaných ČEB; text 

písmene b) je navíc nedostatečně určitý a v kombinaci s 

návětím (formulace „se vždy předkládají“) prakticky 

nesplnitelný. 

vypuštěno, ale formulace 

byla změněna, aby 

ustanovení vyhovovalo 

požadavkům ČEB 

z hlediska splnitelnosti 

ČEB K § 7 odst. 5 Doporučující 

připomínka 

Ve vztahu k písm. c) 

Navrhujeme uvést jako samostatné ustanovení a 

přeformulovat v tom smyslu, že na vyžádání Ministerstva 

financí během prověřování podkladů k vyčíslení dotace 

předloží ČEB další informace s tím, že v tomto případě se 

lhůta pro úhradu ztrát nestaví. 

Akceptováno – písmeno 

c) vypuštěno 
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