
1 

 

 

Platné znění částí zákona o pojišťování a financování vývozu s vyznačením 

navrhovaných změna doplnění 
 

ZÁKON 

 

č. 58/1995 Sb. 

 

ze dne 14. března 1995 

 

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 

nadpis vypuštěn 

  

 (1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) a závazky 

vyplývajícími z členství České republiky ve Světové obchodní organizaci1) státní podporu 

vývozu poskytovanou formou pojištění vývozních úvěrových rizik, podpořeného financování 

a dorovnávání úrokových rozdílů. 

  

 (2) Pojištěním vývozních úvěrových rizik se pro účely tohoto zákona rozumí 

  

a) pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo 

kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, 

  

b) pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů a úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku 

teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, 

nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, 

  

c) pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům, především proti riziku zamezení 

převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození, 

  

d) pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojeným s přípravou a realizací obchodních 

činností, 

  

e) pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování výroby určené pro 

vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit 

podmínky smlouvy o vývozu, 

  

f) pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční 

osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, 

  

g) pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě pojistného 

plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu platného při 

výplatě pojistného plnění, 

  

h) zajišťovací činnost2) vůči zahraničním úvěrovým pojišťovnám ve vztahu k pojištění 

poskytnutému podle písmen a), b) a f) v souvislosti s účastí vývozce na dodávkách zboží nebo 
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poskytnutí služeb dovozci uskutečněných zahraniční osobou, a to v rozsahu podílu vývozce 

na těchto dodávkách, 

  

i) zajišťovací činnost vůči úvěrovým pojišťovnám ve vztahu k pojištění vývozu proti tržně 

nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komerčním rizikům, 

  

j) pojištění a zajištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo sídlem 

na území České republiky. 

  

 (3) Podpořeným financováním se pro účely tohoto zákona rozumí krátkodobé a 

dlouhodobé financování a poskytování vývozních úvěrů, úvěrů na financování výroby pro 

vývoz, úvěrů na investice a na projektové financování a krátkodobé a dlouhodobé 

poskytování finančních služeb souvisejících s vývozem za podmínek tohoto zákona formou 

 

a) refinančních úvěrů bance vývozce na financování vývozu, bance vývozce a bance výrobce 

na financování výroby pro vývoz, bance investora na financování investice, bance vývozce na 

projektové financování a přímých úvěrů vývozci, zahraniční společnosti nebo zahraniční 

osobě na financování vývozu, vývozci a výrobci na financování výroby pro vývoz, 

investorovi na financování investice a vývozci na projektové financování, 

  

„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,“ 

  

b) finančních služeb souvisejících s vývozem, které zahrnují především 

1. bankovní záruky, 

2. otevírání akreditivů a platební styk a zúčtování, 

3. zajišťovací operace, 

4. financování místních nákladů v zemi sídla nebo trvalého pobytu dovozce. 

  

 (4) Dorovnáváním úrokových rozdílů se pro účely tohoto zákona rozumí dorovnávání 

rozdílu mezi úroky sjednanými pevnými úrokovými sazbami u vývozních úvěrů 

poskytovaných bankou vývozce v souladu s právem Evropských společenství a 

mezinárodními pravidly upravujícími státem podporované vývozní úvěry (dále jen 

„mezinárodní pravidla“) se splatností alespoň dva roky a úroky stanovenými na základě 

šestiměsíční úrokové sazby IBOR pro měnu, ve které je poskytnut vývozní úvěr, zveřejněné 

agenturou Reuters dva pracovní dny před začátkem období, za které se provádí dorovnání, a 

navýšené o systémovou marži banky vývozce. Výši systémové marže banky vývozce stanoví 

Ministerstvo financí vyhláškou. 

  

§ 2 

Vymezení pojmů 
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 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

  

a) bankou investora banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce,1b) která 

poskytuje investorovi nebo zahraniční osobě úvěr na investici, 

  

b) bankou výrobce banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce,1b) která 

poskytuje výrobci úvěr související s výrobou zboží nebo s poskytováním služeb určených pro 

následný vývoz, 

  

c) bankou vývozce banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce,1b) která 

poskytuje vývozci nebo zahraniční osobě úvěr související s vývozem, 

  

d) dodavatelským úvěrem poskytnutí časového odstupu mezi splněním závazku vývozce a 

povinností dovozce zaplatit vývozci za jeho plnění poskytnuté dovozci vývozcem podle 

smlouvy o vývozu, 

  

e) dovozcem zahraniční osoba, která uskutečňuje dovoz z České republiky, 

  

f) financováním výroby pro vývoz financování vývoje nebo výroby zboží a služeb před 

uskutečněním jejich vývozu, 

  

g) finančními službami souvisejícími s vývozem činnosti vykonávané Českou exportní 

bankou, a. s., (dále jen "exportní banka") na základě bankovní licence podle zvláštního 

zákona,1b) které souvisejí s vývozem, 

  

h) finančními trhy domácí a zahraniční peněžní a kapitálové trhy, 

  

i) finančními zdroji finanční prostředky získané především vydáním dluhopisů, prodejem 

dluhopisů nebo na základě smluv o úvěru, 

  

j) hodnotou vývozu cena sjednaná ve smlouvě o vývozu, 

  

k) investicí finanční prostředky nebo jiné penězi ocenitelné hodnoty nebo majetková práva 

vynaložená na dobu nejméně tří let právnickou osobou se sídlem na území České republiky, 

která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, nebo zahraniční společností, za účelem 

založení, získání nebo zvýšení podílu v právnické osobě se sídlem mimo území České 

republiky nebo za účelem rozšíření podnikání této právnické osoby, 

  

l) investorem osoba, která vynakládá investici, a to buď právnická osoba se sídlem na území 

České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, nebo zahraniční 

společnost, 

  

m) kapitálovými trhy domácí a zahraniční trhy se splatností poskytovaných finančních zdrojů 

delších než jeden rok, 

  

n) komerčním rizikem riziko nezaplacení pohledávky z vývozního úvěru zahraničním 

soukromoprávním dlužníkem z důvodu jeho platební neschopnosti nebo platební nevůle, 

  

o) místními náklady výdaje na služby a zboží, které je nutné vynaložit v zemi konečného 
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určení vývozu v souladu se smlouvou o vývozu nebo smlouvou mezi dovozcem a zahraniční 

osobou, buď pro uskutečnění vývozu nebo pro dokončení projektu nebo díla, na kterém se 

vývozce účastní v souvislosti se smlouvou o vývozu, a které nebudou financovány za 

výhodnějších podmínek, než jsou podmínky, za kterých bude financován vývozní úvěr, 

  

p) odběratelským úvěrem úvěr poskytovaný na financování smlouvy o vývozu podle smlouvy 

o úvěru uzavřené mezi bankou, pobočkou zahraniční banky nebo finanční institucí1b) jako 

věřitelem a dlužníkem, 

  

r) ostatními operacemi operace související se získáním finančních zdrojů k zabezpečení 

likvidity exportní banky, včetně zajišťovacích operací, 

  

s) pojistnou angažovaností 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, 

  

t) projektovým financováním poskytnutí úvěru, který je splácen výnosy a příjmy z činnosti 

zahraniční osoby zřízené za účelem realizace projektu, 

  

u) přímým úvěrem úvěr poskytovaný exportní bankou výrobci, vývozci, investorovi nebo 

zahraniční osobě, 

  

v) refinančním úvěrem úvěr poskytovaný exportní bankou bance výrobce, bance vývozce 

nebo bance investora, 

  

w) smlouvou o vývozu smlouva uzavřená mezi vývozcem a dovozcem o vývozu zboží nebo 

služeb, nebo o vývozu zboží a služeb, 

  

x) teritoriálním rizikem riziko nezaplacení pohledávky z vývozního úvěru z důvodu 

mimořádných a nahodilých událostí v zemi, do níž je dodáváno, nebo v zemi, z níž má být 

úhrada pohledávky provedena, anebo ve třetí zemi, jako jsou platební nevůle veřejnoprávního 

dlužníka, rozhodnutí třetí země, zákaz plateb (moratorium), nemožnost nebo zdržení převodu 

finančních prostředků, rozhodnutí orgánů v zemi dlužníka, rozhodnutí orgánů v zemi 

pojistitele nebo pojištěného a okolnosti představující vyšší moc, 

  

y) tržně nezajistitelnými komerčními riziky komerční rizika, která nelze zajistit na trhu 

soukromého komerčního úvěrového zajištění za podmínek běžných na mezinárodních trzích, 

  

z) veřejnoprávním dlužníkem osoba pověřená výkonem státní moci nebo veřejné správy, která 

nemůže být právně prohlášena neschopnou plnit své závazky, ostatní osoby se považují za 

soukromoprávní dlužníky, 

  

aa) výrobcem osoba, která vyrábí zboží nebo poskytuje služby určené pro následný vývoz, a 

to buď fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo právnická osoba se 

sídlem na území České republiky, a která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, nebo 

zahraniční společnost, 

  

bb) vývozcem osoba, která uskutečňuje vývoz, a to buď fyzická osoba s trvalým pobytem na 

území České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, a která je 
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podnikatelem podle obchodního zákoníku, nebo zahraniční společnost, 

  

cc) vývozem dodání zboží nebo poskytnutí služeb nebo dodání zboží a poskytnutí služeb 

dovozci podle smlouvy o vývozu za účelem užití mimo území České republiky, 

  

dd) vývozním úvěrem dodavatelský úvěr a odběratelský úvěr, 

  

ee) zahraniční osobou fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo 

právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky, 

  

ff) zahraniční úvěrovou pojišťovnou zahraniční osoba, která poskytuje pojištění úvěrů s 

podporou členského státu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 

  

gg) zajišťovacími operacemi operace směřující k omezení zejména měnových, úrokových a 

jiných rizik, 

  

hh) bankovní zárukou záruka vydaná bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, 

  

ii) zahraniční společností právnická osoba se sídlem v zahraničí, kterou právnická osoba se 

sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, ovládá 

tím, že se na základním kapitálu společnosti přímo či nepřímo podílí z více než 50 % nebo 

kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu 

společnosti nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady 

nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti, 

  

jj) úvěrem na investici úvěr na pořízení investice nebo úvěr na činnost zahraniční společnosti 

poskytnutý bankou investora, 

 

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

dovozci úvěr související se smlouvou o vývozu, 

 

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.“  

§ 6  

Podpořené financování  

 

 (1) Provozováním podpořeného financování se pověřuje exportní banka. Podmínkou k 

provozování podpořeného financování je, že akcie exportní banky jsou nejméně ze dvou třetin 

ve vlastnictví státu a ve zbývající části ve vlastnictví exportní pojišťovny. Stát vykonává svá 

akcionářská práva prostřednictvím příslušných ministerstev. Pokud tento zákon nestanoví 

jinak, vztahují se na exportní banku ustanovení zvláštních zákonů upravujících 

bankovnictví9). Stanovy exportní banky musí obsahovat kromě náležitostí stanovených v 

obchodním zákoníku  

  

a) ustanovení o přednostním použití zisku pro doplnění fondů k zabezpečení činnosti exportní 

banky,  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9QAGQPC2)

aspi://module='ASPI'&link='513/1991%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


6 

 

b) zákaz udělovat zaměstnancům souhlas k podnikatelské či jiné formě výdělečné činnosti 

shodné s podnikatelskou činností exportní banky.  

  

 (2) Exportní banka provozuje podpořené financování podle § 1 odst. 3 a provádí 

související činnosti v souladu s bankovní licencí vydanou podle zvláštního zákona.1b) 

Exportní banka provozuje podpořené financování za podmínek běžných na mezinárodních 

trzích pro státem podporované vývozní úvěry a pro finanční služby související s vývozem.8a) 

Zdroje pro podpořené financování získává exportní banka především na finančních trzích. 

Náklady spojené s provozováním podpořeného financování hradí exportní banka především z 

části úrokových výnosů, které ji zůstávají k dispozici v částce rovnající se fixní přirážce ve 

výši 100 bazických bodů z úrokové sazby užité při poskytování podpořeného financování.  

  

 (3) Exportní banka nesmí mít podíl v právnických osobách, s výjimkou  

  

a) právnických osob, jejichž předmětem činnosti je poskytování a převod mezibankovních 

plateb a přenos mezibankovních informací,  

  

b) podílů v právnických osobách, které exportní banka získá a drží nejvýše do jednoho roku 

od jejich nabytí v souvislosti s uplatněním zajištění sjednaného podle § 8 odst. 5,  

  

c) právnické osoby založené na dobu určitou za účelem zabezpečení poskytnutí podpořeného 

financování a získání finančních zdrojů, kde je nebo má být exportní banka v okamžiku nabytí 

podílu většinovým společníkem; k získání podílu v takové právnické osobě je třeba 

předchozího souhlasu Ministerstva financí.  

  

 (4) Na úhradu ztrát exportní banky vyplývajících z provozování podpořeného 

financování jsou poskytovány dotace ze státního rozpočtu. Ztráty jsou tvořeny rozdíly mezi 

zúčtovanými úrokovými výnosy při poskytování dlouhodobého podpořeného financování8a) 

sníženými o úrokové výnosy dle odstavce 2, úrokovými výnosy při dočasném využití 

finančních zdrojů pro podpořené financování a zúčtovanými úrokovými náklady na získání 

zdrojů, poplatky písemně sjednanými mezi věřitelem a exportní bankou, spojenými se 

získáváním těchto finančních zdrojů, náklady na tvorbu rezerv a opravných položek podle 

zvláštních právních předpisů upravujících tvorbu rezerv a opravných položek pro banky, 

rozdíly mezi výnosy z operací s finančními deriváty a náklady spojenými s těmito operacemi, 

rozdíly měnových kurzů a ostatními náklady, které byly exportní bankou prokazatelně 

vynaloženy při získávání finančních zdrojů. Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztráty 

předkládá exportní banka Ministerstvu financí. Způsob a postup při předkládání žádosti o 

poskytnutí dotace na úhradu ztráty a způsob úhrady poskytnuté dotace stanoví Ministerstvo 

financí vyhláškou.  

 

(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.“. 
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 (56) Pokud exportní banka výjimečně překročí limity úvěrové angažovanosti 

stanovené podle zvláštních zákonů upravujících bankovnictví9) a tuto skutečnost oznámí 

bezodkladně České národní bance, může Česká národní banka v odůvodněných případech 

poskytnout exportní bance lhůtu k tomu, aby dosáhla souladu s těmito limity.  

  

 (67) Při podpořeném financování postupuje exportní banka podle všeobecných 

obchodních podmínek. Upravují-li poskytování refinančních úvěrů, musí všeobecné obchodní 

podmínky zároveň obsahovat maximální výši úrokové přirážky bank, kterým jsou refinanční 

úvěry poskytovány k úrokovým nákladům, za které získaly refinanční úvěry a úvěry od 

exportní banky.  

  

 (78) Exportní banka podává jednou ročně Poslanecké sněmovně informaci o 

podpořeném financování. Tato informace obsahuje zejména  

  

a) údaje o exportní bance, především o výši jejího základního kapitálu, změnách ve složení 

ministerstev, která vykonávají akcionářská práva státu, změnách ve složení představenstva a 

dozorčí rady, a dále bilanci exportní banky,  

  

b) údaje o provozování podpořeného financování, především rozbor tohoto financování 

včetně teritoriální a odvětvové struktury, užití prostředků státního rozpočtu, dále údaje o 

vztahu mezi poptávkou po podpořeném financování a možnostmi exportní banky tuto 

poptávku uspokojit jakož i údaje o předpokládaném vývoji podpořeného financování.  

  

 (89) Uplatněním výjimek podle odstavce 3 nejsou dotčena ustanovení zvláštního 

zákona o omezení bank při nabývání a držení podílů v právnických osobách.1b)  

 

 

ZÁKON 

 

č. 21/1992 Sb. 

 

ze dne 20. prosince 1991 

 

o bankách 

 

§38 

 

(3) Zprávu o záležitostech, týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, 

podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné vyžádání  

  

a) soudu pro účely občanského soudního řízení;8)  

  

b) orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon;9)  

  

c) správcům daně za podmínek podle daňového řádu,  

  

d) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle zvláštního právního předpisu9c) ve sporu 

navrhovatele proti instituci,  
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e) Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zákon o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon o provádění 

mezinárodních sankcí, 

  

e) Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zákon o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon o provádění 

mezinárodních sankcí anebo zákon o pojišťování a financování vývozu se státní 

podporou, 
  

f) orgánů nemocenského pojištění ve věci řízení o přeplatku na dávkách nemocenského 

pojištění, regresních náhradách a dluhu na pokutách, orgánů sociálního zabezpečení nebo 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo pověřených obecních úřadů ve věci řízení o 

přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení a dluhu na pokutách nebo orgánů státní sociální 

podpory ve věci řízení o přeplatku na dávkách státní sociální podpory, který je klient povinen 

vrátit; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, příspěvku a přeplatku,  

  

g) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona,9b)  

  

h) Úřadu práce České republiky ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých 

klientovi ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků  

  

i) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při 

provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c).  

  

j) zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v oblasti potlačování financování 

terorismu26) v její působnosti podle zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb 

České republiky se souhlasem soudce; pro vyžádání zprávy se použijí ustanovení tohoto 

jiného právního předpisu,  

  

k) zrušeno,  

 Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může banka příslušnou záležitost 

identifikovat.  
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