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V l á d n í   n á v r h 

 
 

ZÁKON 

ze dne ……. 2014, 

 

kterým se mění 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, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb.,  

o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 

 

Čl. I 

 

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, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 188/1999 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., 

zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 293/2009 Sb. a zákon                     

č. 230/2013 Sb., se mění takto: 

 

 

 

1. V § 1 odst. 3 písmeno a) zní:  

 

„a) poskytnutí refinančního úvěru 

 

1. bance vývozce a bance dovozce na financování vývozu, 

2. bance vývozce a bance výrobce na financování výroby pro vývoz, 

3. bance investora na financování investice, 

4. bance vývozce na projektové financování a na poskytování přímých úvěrů vývozci, 

5. zahraniční osobě na financování vývozu, 

6. vývozci a výrobci na financování výroby pro vývoz, 

7. investorovi na financování investice, 

8. vývozci na projektové financování, 

9. nebankovní společnosti na odkup pohledávek vývozce souvisejících s vývozem,“. 

 

2. Na konci § 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena kk) a ll), která znějí: 

 

„kk) bankou dovozce zahraniční banka nebo jiná zahraniční osoba, která poskytuje dovozci 

úvěr související se smlouvou o vývozu, 
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ll) nebankovní společností finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích 

na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, která 

odkupuje v budoucnu splatné pohledávky vývozce souvisejících s vývozem.“. 

 

 

3. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:  

 

 

„(5) Ministerstvo financí provádí kontrolu správnosti stanovení výše dotace požadované 

exportní bankou na úhradu jejích ztrát vyplývajících z provozování podpořeného financování. 

Za účelem provedení této kontroly je exportní banka povinna na žádost Ministerstva financí 

předložit údaje a dokumenty vztahující se ke konkrétním obchodním případům, včetně údajů 

týkajících tvorby opravných položek, a k operacím na finančním trhu, popřípadě umožnit 

Ministerstvu financí přístup k takovým dokladům uchovávaným pouze v elektronické podobě, 

jakož i poskytnout Ministerstvu financí při provádění kontroly potřebnou součinnost. Osoby 

provádějící kontrolu jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti dozvěděli.“. 

 

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o bankách 

 

Čl. II 

V § 38 odst. 3 zákon ač. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 

306/1997 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., a zákona č. 254/2008 Sb., se na 

konci textu písmene e) doplňují slova „anebo zákon o pojišťování a financování vývozu se 

státní podporou“.“.  

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Účinnost 

 

Čl. III 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2015. 
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