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II. 
 

Odůvodnění  
 

Obecná část 
 
Zhodnocení platného právního stavu 
 

Vyhláška č. 278/1998 Sb. je prováděcím předpisem 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. Tyto právní normy poskytují právní základ pro úpravu 
pojišťování a financování vývozu se státní podporou jako jednoho z nástrojů podpory exportu 
a též konkurenceschopnosti českých podnikatelů.  
 

 Důvodem předložení návrhu novelizace 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., v platném znění je realizace nápravných opatření ke Kontrolnímu 
závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/11 (Peněžní prostředky 
poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s 
prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s.) a 
kontrolní akce č. 13/18 (Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti, a.s. a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky 
z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a 
pojišťovací společnosti, a.s.).   
 

Ministerstvo financí předkládá návrh na změnu vyhlášky č. 278/1998 Sb., která ve 
vztahu ke kontrolní akci NKÚ č. 11/11 zpřesňuje a rozšiřuje okruh informací předkládaných 
při podání žádosti o dotování ztrát a upravuje lhůtu pro úhradu dotací exportní bance. Zároveň 
zavádí stavění lhůty pro úhradu dotace v případě zjištění nesrovnalostí v jejím vyčíslení. Ve 
vztahu k závěrům kontrolní akce č. 13/18 je navržena úprava vyhlášky směrem ke 
konkretizaci povinných údajů předkládaných exportní pojišťovnou při požadavku na dotace 
ze státního rozpočtu a při uvolňování schválených dotací.     
 

Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními 
smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR. Návrh vyhlášky přímo nezapracovává právo Evropské 
unie a není s právem Evropské unie v rozporu. Při posuzování souladu návrhu vyhlášky bylo 
zohledněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 ze dne 16. listopadu 
2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a o 
zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES a směrnicí Rady 98/29/ES ze dne              
7. května 1998 o harmonizaci hlavních ustanovení týkajících se pojištění vývozních úvěrů pro 
operace se střednědobým a dlouhodobým krytím, ve znění nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze 
dne 14. dubna 2003. 
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Zvláštní část 

K článku I. 

K bodu 1. 

Navrženou změnou tohoto ustanovení je sledován záměr vymezení odpovědnosti Exportní 
garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen EGAP) za výpočet požadované pojistné 
kapacity jako maximálního rozsahu pojistných smluv, která je uvedena v zákoně o státním 
rozpočtu na příslušný rok. Upřesněn je způsob výpočtu, který je založen primárně na 
kvalifikovaném odhadu rozsahu rozpracovaných a/nebo sjednávaných pojistných smluv, u 
nichž lze kvalifikovaně předpokládat uzavření pojistných smluv v roce, na který je státní 
rozpočet sestavován 

K bodu 2, 3: 
 
a) Zohlednění předpokládaného hospodářského výsledku by mělo i obsahovat stanovení 
předpokládané výše hospodářského výsledku za účetní období, což není reálné, protože 
EGAP dělá účetní závěrku pouze za kalendářní rok a nikoli měsíčně, jak by se mohlo dovodit 
z předmětného ustanovení. Obdobná situace je i v případě jeho výhledu na rok, pro který je 
státní rozpočet sestavován. Proto je navrženo upřesnit pojem „zohlednění předpokládaného 
hospodářského výsledku“ tak, že bude zahrnovat pouze započtení peněžních toků z přijatého 
pojistného, zaplaceného zajistného, vyplacených pojistných plnění a vymožených pohledávek 
jakožto hlavních položek ovlivňujících celkový stav fondů a rezerv. 
b) Stávající znění vyhlášky stanoví požadavek na shodu data předložení žádosti o uvolnění 
dotace ze státního rozpočtu s datem, ke kterému jsou uváděny stavy skutečností a 
předpoklady v této žádosti. Není však technicky možné ve stejný den zpracovat žádost (jenom 
zpracování dat zabere několik dnů) a zároveň ji schválit příslušným orgánem EGAP a 
předložit Ministerstvu financí. Je proto nutné stanovit v tomto ustanovení vyhlášky 
dostatečnou prodlevu mezi výše uvedenými daty.  
c) Při zpracování návrhu výše dotace a při uvolňování schválených dotací ze státního rozpočtu 
EGAP vychází z určitých předpokladů, které jsou odhadem budoucí skutečnosti. V textu 
ustanovení navrhujeme výslovně zmínit, že u těchto předpokladů jde pouze o kvalifikovaný 
odhad EGAP. 
d) Uvolňování schválených dotací - stávající znění vyhlášky předpokládá etapovité 
uvolňování schválených dotací a předpoklad vývoje pojistné angažovanosti na nadcházející 
období 90 dnů. Navržena je úprava tak, aby schválená dotace byla uvolňována pouze dle 
rozhodnutí ministerstva na základě skutečné potřeby, nikoli nutně etapovitě a dále aby 
exportní pojišťovna poskytla výhled pojistné angažovanosti na delší časové období, pokud 
existují relevantní skutečnosti ve vztahu k žádosti o uvolnění dotace.        
 
K bodu 4: 
 
Navrženou změnou tohoto ustanovení dochází ke zpřesnění povinných informací 
předkládaných Ministerstvu financí při podání žádosti o dotování ztrát ve fázi sestavování 
státního rozpočtu. V nadpise je opraven odkaz na platné ustanovení zákona č. 58/1995 Sb. 
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K bodu 5: 

Změna se týká prodloužení lhůty pro úhradu dotací z patnácti na třicet dnů. Lhůta, která platí 
v současné době, je pro zajištění kontroly dotace a její úhrady nedostatečná. Návrh 
předpokládá prodloužení této lhůty na 30 dnů. Dále je navrženo, aby se lhůta pro úhradu 
dotace odvíjela ok kontroly podkladů k vyčíslení dotace v exportní bance.    

K bodu 6: 

Odstavec 3 - navržená změna obsahuje požadavek rozšířit okruh povinných informací 
předkládaných současně se žádostí o úhradu ztrát za příslušné čtvrtletí, a to ve vztahu k nově 
sjednaným obchodním případům.   

Odstavec 4 - navržená změna zavádí pro Ministerstvo financí možnost pozastavit lhůtu pro 
úhradu dotace v případě zjištění nesrovnalostí v jejím vyčíslení. 

K článku II 
Vzhledem k legislativně technickým lhůtám je navrhována účinnost od 1.června 2015 

 
 

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1. Název 

 
Vyhláška, 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, ve znění zákona č. 60/1998 
Sb., v platném znění 
 
1.2. Definice problému 

 
Důvodem předložení návrhu vyhlášky je realizace nápravných opatření  

ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/11 (Peněžní 
prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této 
společnosti s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní 
bance, a.s.) a kontrolní akce č. 13/18 (Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční  
a pojišťovací společnosti, a.s. a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu 
za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu  
u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.).   

 
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

Vyhláška č. 278/1998 Sb. je prováděcím předpisem 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. Tyto právní normy poskytují právní základ pro úpravu 
pojišťování a financování vývozu se státní podporou jako jednoho z nástrojů podpory exportu 
a též konkurenceschopnosti českých podnikatelů.  
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Vyhláška tak mj. upravuje postup České exportní banky, a.s. a Exportní garanční  

a pojišťovací společnosti, a.s. při podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu, postup 
Ministerstva financí při uvolňování těchto dotací, výpočet pojistné kapacity exportní 
pojišťovny, nebo způsob výpočtu dorovnávání úrokových rozdílů.  

 
 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 

 
• Ministerstvo financí 
• Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 
• Česká exportní banka, a.s. 

 
1.5. Popis cílového stavu 

 
Cílem předmětného návrhu vyhlášky je zpřesnění a rozšíření okruhu informací 

předkládaných při podání žádosti o dotování ztrát a úpravu lhůty pro úhradu dotací České 
exportní bance, a.s. Zároveň návrh vyhlášky zavádí stavění lhůty pro úhradu dotace v případě 
zjištění nesrovnalostí v jejím vyčíslení a konkretizuje povinné údaje předkládané Exportní 
garanční a pojišťovací společností, a.s. při stanovení pojistné kapacity, požadavku na dotace 
ze státního rozpočtu do pojistných fondů  a při uvolňování schválených dotací.     

 
1.6. Zhodnocení rizika 
 

V případě nečinnosti bude zachován současný stav, kdy kontrolní mechanismy 
Ministerstva financí při poskytování dotace ze státního rozpočtu České exportní bance, a.s.  
a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. jsou omezené.  

 
2. Návrh variant řešení a vyhodnocení jejich nákladů a přínosů 
 
Varianty: 
Varianta 0 

Ponechání současného stavu.  
Varianta 1 

Změnou vyhlášky docílit zpřesnění a rozšíření okruhu informací předkládaných  
při podání žádosti o dotaci a při následném uvolňování dotace ze státního rozpočtu.  
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 
Návrh vyhlášky nebude mít jakékoliv nároky na státní rozpočet a nebude mít žádné 

dopady na rozpočty krajů a obcí. Návrhu vyhlášky byl zpracován po předchozích 
konzultacích s Českou exportní bankou, a.s. a s Exportní garanční pojišťovací společností a.s., 
Náklady spojené se změnou vyhlášky jsou pro dotčené subjekty nulové. Jednoznačným 
přínosem navrhované právní úpravy bude zefektivnění a vyšší účinnost kontrolní činnosti 
Ministerstva financí. 
 
4. Návrh řešení 
 
Varianta 0  
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I nadále budou nedostatečně stanoveny povinné informace předkládané  
při podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu. 

 
 
Varianta 1  

Touto variantou budou potvrzeny a rozšířeny kontrolní pravomoci Ministerstva financí  
při uvolňování dotací ze státního rozpočtu pro Českou exportní banku, a.s.  
a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Dále budou konkretizovány povinné údaje 
předkládané při předložení požadavku na dotace ze státního rozpočtu a při jejich uvolňování a 
při výpočtu pojistné kapacity. Také bude zavedena možnost Ministerstva financí na 
pozastavení lhůty pro úhradu dotace České exportní bance, a.s. v případě zjištění 
nesrovnalostí v jejím vyčíslení. 

 
Závěr: 
Doporučuje se přijmout variantu 1. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Za implementaci vyhlášky, resp. zavedení kontrolních mechanismů při požadavku  

na dotace a při uvolňování schválených dotací ze státního rozpočtu České exportní bance, a.s. 
a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., bude odpovědné Ministerstvo financí.  
 
6. Přezkum účinnosti regulace 

 
Přezkum účinnosti a provádění vyhlášky bude v praxi průběžně provádět Ministerstvo 

financí a v případě kontrolní akce zaměřené na tuto oblast též Nejvyšší kontrolní úřad. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 

 
Při zpracování návrhu vyhlášky bylo vycházeno zejména z Kontrolního závěru 

Nejvyššího kontrolního úřadu, konzultací s Českou exportní bankou, a.s. a Exportní garanční 
a pojišťovací společnosti, a.s. a z praktických poznatků a zkušeností Ministerstva financí. 
 
8. Kontakty na zpracovatele 

 
• JUDr. Petr Matoušek 
• odbor 43 – Podpora exportu a společnosti strategického významu 
• email – petr.matousek@mfcr.cz 

 
• Ing. Petr Blažek 
• Pověřený ředitel odboru 43 – Podpora exportu a společnosti strategického významu 
• Email – petr.blazek@mfcr.cz 
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