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                  V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  
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, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., v platném znění. 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 17. července 2014 s termínem dodání stanovisek do      
7. srpna 2014. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Druh Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
práce a soci-
álních věcí 
 

 Bez připomínek.  

Úřad vlády RVV 
  Bez připomínek.  
Ministerstvo 
životního pro-
středí 

 Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany  Bez připomínek 

  

Ministerstvo 
kultury  Bez připomínek 

  

Ministerstvo 
spravedlnosti  Bez připomínek 

  

Úřad vlády KOM  zásadní 

Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování sluči-
telnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304,  o Metodických pokynech pro zajišťování prací při pl-
nění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění.  
V odůvodnění předkládané vyhlášky postrádáme zhodnocení slučitel-
nosti s právem EU, které je dle čl. 16 odst. 4, resp. čl. 14 odst. 1 písm. 
b) LPV jeho povinnou součástí.   

akceptována – připomínka zapracována 

NKÚ doporučující 

K bodu 1. - § 2  
Doporučujeme vypustit text „tedy sjednaných či očekávaných“, a 
zároveň nahradit text „u nichž“ textem „jejichž uzavření“ a vypustit 
text „uzavření pojistných smluv“. Rozpracované smlouvy jsou dosta-
tečně definovány slovem „rozpracované“, které vystihuje skutečnost, 
že dosud nejsou uzavřeny, je také upřesněno, že uzavření rozpracova-
ných smluv lze očekávat v roce, na který je státní rozpočet sestavován. 

akceptována – připomínka zapracována 

NKÚ doporučující 
K bodu 2. - § 3 odst. 3  
Doporučujeme doplnit za slovem „společnosti“ text „ze stavu technic-
kých rezerv“. Při stanovení návrhu výše dotace ze státního rozpočtu se 

akceptována – připomínka zapracována 
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Resort Druh Připomínky Vypořádání 
vychází také ze stavu technických rezerv, tuto skutečnost je třeba v 
příslušném ustanovení vyhlášky uvést. Dotace je určena na doplnění 
pojistných fondů EGAP, tedy pro případ, kdy jsou zdroje potřebné pro 
zabezpečení jejího bezpečného provozu definovaného vyhláškou v 
ustanovení § 4 nedostatečné. V čitateli stanoveného minimálního po-
měru se uvádí součet pojistných fondů a technických rezerv, proto by 
měl návrh dotace uvažovat nejen s výchozím stavem pojistných fondů 
a se změnou stavu pojistných fondů a rezerv, ale také s výchozím 
stavem technických rezerv. Podotýkáme, že dle výroční zprávy EGAP 
činil k 31. 12. 2013 stav pojistných fondů EGAP 8,8 mld. Kč a stav 
technických rezerv (brutto) 16,1 mld. Kč. Údaj o stavu technických 
rezerv není pro stanovení potřeby dotace zanedbatelný. 

NKÚ doporučující 

K bodu 3. - § 3 odst. 4  
Doporučujeme doplnit za slovem „angažovanosti“ text „stav technic-
kých rezerv a stav pojistných fondů“. Znalost skutečného stavu pojist-
né angažovanosti ke konci předchozího čtvrtletí bez znalosti stavu 
technických rezerv a stavu pojistných fondů k témuž okamžiku - ke 
konci předchozího čtvrtletí neumožňuje Ministerstvu financí kvalifi-
kovaně posoudit žádost o uvolnění dotace. 

akceptována – připomínka zapracována 

NKÚ doporučující 

K bodu 6. - § 7 odst. 4  
Doporučujeme ustanovení § 7 odst. 4 doplnit takto: „V případě zajiš-
tění bezpečného provozu exportní pojišťovny, nemusí být, ani v přípa-
dě podání žádosti, dotace ze státního rozpočtu poskytnuta.“. 

neakceptováno – úhrada ztrát vyplývá  z § 6 zákona    
č. 58/1995 Sb. 

Ministerstvo 
zemědělství doporučující K názvu právního předpisu: Pod označením „VYHLÁŠKA“ je nedo-

patřením namísto názvu vyhlášky uvedena úvodní věta. akceptováno – připomínka zapracována 

Ministerstvo 
zemědělství doporučující 

K bodům 4 až 6: Podle našeho názoru není rozdělení novelizace § 7 
účelné a nepřispívá přehlednosti právní úpravy. Doporučujeme tyto 
body spojit a v samostatném novelizačním bodu uvést nové znění § 7. 

akceptováno – připomínka zapracována 

Ministerstvo 
zemědělství doporučující 

K Odůvodnění: Ve zvláštní části je používána zkratka „EGAP“, aniž 
by byla vysvětlena. Z kontextu návrhu vyhlášky je sice zřejmé, co tato 
zkratka znamená, přesto doporučujeme na vhodném místě zavést vy-
psat celý název pojišťovny EGAP a za ním zavést tuto zkratku. 

akceptováno – připomínka zapracována 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj doporučující Doporučujeme do navrhovaného právního předpisu doplnit, že se 

jedná o „N á v r h“. akceptováno – připomínka zapracována 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj doporučující Upozorňujeme na prohození nadpisu a úvodní věty návrhu vyhlášky. 

Doporučujeme upravit. akceptováno – připomínka zapracována 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj doporučující 

Doporučujeme ustanovení o nabytí účinnosti navrhovaného právního 
předpisu uvést do souladu s čl. 53 odst. 1 písm. c)  bodem 1 Legisla-
tivních pravidel vlády. 

akceptováno – připomínka zapracována 
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Ministerstvo 
vnitra doporučující 

K čl. 1 bodu 4 (§ 7 odst. 1):  
Ustanovení § 7 odst. 1 stanoví, krom jiného, náležitosti žádosti o po-
skytnutí dotace na úhradu ztrát vyplývajících exportní bance 
z provozování podpořeného financování, což je materie, která je dle 
našeho mínění vyhrazena k úpravě zákonu. Jestliže obecnou úpravu 
předmětných náležitostí obsahuje správní řád, není možné, aby speci-
ální úpravu vůči němu obsahoval předpis nižší právní síly. Navrhova-
nou úpravou také dochází k překročení zákonného zmocnění, neboť 
dle § 6 odst. 4 zákona o pojišťování a financování vývozu se státní 
podporou vydává Ministerstvo financí vyhlášku ke stanovení způsobu 
a postupu při předkládání žádosti o poskytnutí dotace na úhradu ztráty 
a způsobu úhrady poskytnuté dotace. Druhou větu tohoto ustanovení, 
tj. „K žádosti se přikládá…rozpočtového roku.“ tedy požadujeme 
vypustit. 
 

neakceptováno – navrhované znění pouze rozšiřuje 
stávající znění odstavce § 7 odst. 1. 

Ministerstvo 
vnitra doporučující 

K čl. 1 bodu 6 (§ 7 odst. 3 a 4):  
Navrhovaná ustanovení modifikují proces poskytování dotací na úhra-
du ztrát, když  
§ 7 odst. 3 upravuje náležitosti žádosti o poskytnutí dotace a § 7 odst. 
4 stanoví postup Ministerstva financí, zjistí-li nesrovnalosti ve vyčís-
lení dotace, a pravidlo pro přerušení lhůty pro úhradu ztrát. Jak jsme 
již uvedli výše, předmětná ustanovení náleží svou povahou do zákona, 
nikoli do prováděcího právního předpisu. Zákon č. 58/1995 Sb. je totiž 
v tomto případě doplňován, nikoli prováděn, přičemž je možné zopa-
kovat i argument stran překročení zákonného zmocnění. Vzhledem k 
výše uvedenému požadujeme novelizační bod č. 6 vypustit. 

částečně akceptováno – v § 7 odst. 2 je stanoven termín 
pro úhradu ztrát za příslušné čtvrtletí, odst. 3 rozšiřuje 
obsah žádosti o poskytnutí dotace. Odst. 4 upřesňuje 
znění odst. 2. Ministerstvu jako poskytovateli dotace 
náleží možnost, v případě zjištění nesrovnalostí v žá-
dosti  o poskytnutí dotace, vyžádat si jejich odstranění.  
V odst. 4 bylo slovo „lhůta“ nahrazeno slovem „ter-
mín“. 

Ministerstvo 
vnitra doporučující 

K úvodní větě: 
Úvodní větu je třeba, v souladu s čl. 38 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, uvést pod nadpisem předmětné vyhlášky. Dále pak z výčtu 
novel zákona č. 58/1995 Sb. doporučujeme vypustit zákon č. 377/2005 
Sb., a zákon č. 230/2013 Sb., neboť těmito nebyla ustanovení § 4 a § 6 
dotčena. 

akceptováno – připomínka zapracována 

Ministerstvo 
vnitra doporučující 

K čl. 1 bodu 4 až 6: 
Body 4, 5 a 6 navrhujeme spojit do jednoho společného bodu, neboť 
všechny novelizují ustanovení § 7 (odst. 1 až 4). 

akceptováno – připomínka zapracována 

Ministerstvo 
vnitra doporučující 

K čl. II (Účinnost): 
Název měsíce doporučujeme, v souladu s čl. 40 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády, vypsat slovem. 

akceptováno – připomínka zapracována 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

doporučující 

K návrhu vyhlášky 
Návrh trpí legislativními nedostatky, například úvodní větu je nutno 
zařadit až za celý název vyhlášky a ukončit dvojtečkou, před čísly 
zákonů je třeba doplnit písmeno č., text novelizačních bodů je nutno 

akceptováno – připomínka zapracována 
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důsledně označovat uvozovkami na začátku i na konci, na konci nove-
lizačních bodů i čl. II doplnit interpunkci, aj. 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

doporučující 
K Platnému znění 
Způsob promítnutí navrhovaných změn do platného znění neodpovídá 
změnám provedeným ve vyhlášce. 

 

Úřad vlády VÚV doporučující 

Návrh vyhlášky reaguje na Kontrolní závěry NKÚ č. 11/11 (dále jen 
„Závěry“), které prověřovaly postupy České exportní banky, a.s. (dále 
jen „ČEB“) při nárokování a použití prostředků poskytnutých ze stát-
ního rozpočtu, a doplňuje novelu zák. 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, která je v současné době také v MPŘ. VÚV uplatňuje v 
MPŘ č.j. MF-40424/2014/4301 k novelizaci předmětného zákona 
připomínky, které se týkají zpřístupnění věcných podkladů o obchod-
ních případech Ministerstvu financí (§6 odst. 5 zák. č. 58/1995 Sb.). 
Toto ustanovení má posléze dopad i na novelu vyhlášky, a to konkrét-
ně na § 7 odst. 3 vyhlášky, kde je uveden demonstrativní výčet výše 
zmiňovaných podkladů a informací.  
Ze Závěrů vyplývá nedostatečná informovanost dozorčí rady o procesu 
schvalování některých obchodních případů a potřeba důsledné kontro-
ly ze strany MF jak z pozice poskytovatele dotace ze státního rozpoč-
tu, tak z pozice rozhodujícího akcionáře. Ze Závěrů však neplyne 
potřeba zpřístupnit Ministerstvu financí veškeré věcné podklady, které 
se týkají obchodních případů. Kontrolní mechanismy jako takové 
Závěry NKÚ neshledávají nedostačujícími, pouze upozorňují na nut-
nost důsledné kontroly v rámci již existujících mechanismů.  
Žádáme o odůvodnění novelizace §7 odst. 3 vyhl. č. 278/1998 Sb., 
zpřesnění seznamu informací týkajících se obchodních případů a vy-
světlení reálných dopadů úpravy poskytování těchto informací na 
firemní a bankovní tajemství. 
Dané ustanovení je dle našeho názoru disproporční jak k Závěrům 
NKÚ a požadavkům z nichž vzešlých, tak k usnesení vlády č. 744 ze 
dne 10.10.2012, kterým vláda ukládá ministrovi financí novelizaci zák. 
č. 58/1995 Sb. předložit. 
 

Zdůvodnění: Navržený text je v souladu s UV č. 744 ze 
dne 10. října 2012. Podle tohoto usnesení má tato změ-
na umožnit Ministerstvu financí kontrolu veškerých 
úvěrů poskytovaných v rámci podpořeného financová-
ní.  Navržený text zpřesňuje výčet informací, které 
budou doloženy k žádosti o poskytnutí dotace na úhra-
du ztráty z provozování podpořeného financování. Pro 
provedení řádné kontroly je nutné, aby Ministerstvo 
financí (jako poskytovat dotace) mělo možnost získat 
kompletní dokumentaci úvěrů,  poskytovaných  
v rámci podpořeného financování vývozu.  

Česká národní 
banka doporučující 

K čl. I bodu 1 (§ 2) 
V § 2 první větě doporučujeme doplnit před slova „a to“ čárku a dále 
vypustit slovo „včetně“, a to s ohledem na skutečnost, že jde o zajišťo-
vací smlouvy v případě aktivního zajištění a nikoli o pojistné smlouvy. 
Výpočet požadované pojistné kapacity provádí Exportní garanční a 
pojišťovací společnost,  
a. s., (dále jen "exportní pojišťovna"), a to jako součet úhrnných hod-

akceptována – připomínka zapracována 
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not vývozních úvěrových rizik krytých platnými pojistnými smlouva-
mi, snížených o hodnoty předpokládaných splátek pojištěných úvěrů, 
včetně hodnoty vývozních úvěrových rizik obsažených ve smlouvách z 
aktivní zajišťovací činnosti, a hodnot vývozních úvěrových rizik obsa-
žených ve smlouvách o příslibu pojištění a hodnot rozpracovaných, 
tedy sjednaných či očekávaných pojistných smluv, u nichž lze kvalifi-
kovaně předpokládat uzavření pojistných smluv v roce, na který je 
státní rozpočet sestavován. Údaje jsou uváděny v členění dle očekáva-
né míry rizika vzniku pojistné události u jednotlivých obchodních 
případů, u platných pojistných smluv též v členění podle jejich před-
pokládané splatnosti. 

Česká národní 
banka doporučující 

K čl. I bodu 2 a 3 (§ 3 odst. 3 a 4) 
Navrhujeme ve spojení s peněžními toky nahradit slovo „předpokladu“ 
slovem „odhadu“. Podle odůvodnění jde v § 3 o upřesnění  pojmu 
„zohlednění předpokládaného hospodářského výsledku“. Výsledek 
hospodaření je ovlivněn i změnou stavu technických rezerv, což však v 
dotčeném ustanovení není uvedeno. Obdobná připomínka ohledně 
technických rezerv platí i pro odstavec 4. Navrhujeme úpravu např. 
takto: 
„(3) Při zpracování návrhu výše dotace ze zdrojů státního rozpočtu pro 
doplnění pojistných fondů se vychází ze stavu fondů pro pojišťování 
vývozních úvěrových rizik vytvořených  
ze státního rozpočtu v předcházejících letech, z předpokládaných změn 
těchto fondů  
po přídělech z rozdělení zisku společnosti a dále z předpokladu odhadu 
očekávaných peněžních toků z přijatého pojistného, změny stavu tech-
nických rezerv, zaplaceného zajistného, vyplacených pojistných plnění 
a vymožených pohledávek v běžném účetním období a v roce, na který 
je státní rozpočet sestavován.“ 
„(4) Uvolňování schválených dotací ze státního rozpočtu probíhá dle 
rozhodnutí ministerstva na základě žádosti exportní pojišťovny, ve 
které exportní pojišťovna dokládá skutečný stav pojistné angažovanos-
ti ke konci předchozího čtvrtletí, předpoklad na nadcházející období 
minimálně 90 dnů, při zohlednění očekávaných peněžních toků z přija-
tého pojistného, změny stavu technických rezerv, zaplaceného zajist-
ného, vyplacených pojistných plnění a vymožených pohledávek. Tyto 
předpoklady jsou kvalifikovaným odhadem exportní pojišťovny.“ 

akceptována – připomínka zapracována 

 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NFCCYB1)



 6/7 
 

 

Česká národní 
banka doporučující 

K čl. I bodu 6 (§ 7) 
Navrhujeme doplnit žádost o další informace, které lze považovat za 
potřebné pro účely vyhodnocení oprávněnosti dotace a projektování 
dalšího vývoje výše dotace, a to o informace o způsobu a hodnotě 
zajištění dotčených obchodních případů a dále přehled pohledávek 
exportní banky z podpořeného financování s informací o jejich účetní 
hodnotě bez opravných položek a výši opravných položek, způsobem a 
hodnotou zajištění. Odstavec 3 navrhujeme doplnit např. takto: 
V § 7 se  doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 
„(3) Jako součást žádosti dle předchozího odstavce exportní banka 
předkládá rovněž informaci o stavu státní záruky, a informace o nově 
sjednaných obchodních případech za příslušné čtvrtletí, zejména iden-
tifikační údaje vývozce, číslo úvěrové smlouvy, popis projektu, stát 
určení, a sjednanou výši smluvního plnění, způsob a hodnotu zajištění 
a přehled pohledávek exportní banky z podpořeného financování k 
poslednímu dni předchozího čtvrtletí v členění podle jednotlivých 
klientů, vždy s uvedením hodnoty pohledávky bez opravných položek 
a hodnoty opravných položek, způsobu a hodnoty zajištění pohledáv-
ky. 
(4) V případě, že Ministerstvo financí zjistí nesrovnalosti ve vyčíslení 
dotace, informuje o nich exportní banku do tří pracovních dnů. Lhůta 
pro úhradu ztrát za příslušné čtvrtletí se přerušuje do doby jejich od-
stranění exportní bankou.“ 

částečně akceptována – připomínka zapracována, mi-
mo navrhovaného textu „ v členění podle jednotlivých 
klientů“, informace, týkající se klientů, nejsou potřebná 
pro kontrolu vyčíslené dotace. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

zásadní 
MPO žádá zapracovat do návrhu vyhlášky konkrétní postupy aplikace 
systému dorovnávání úrokových rozdílů (IMU) tak, jak to předpokládá 
platné znění zákona č. 58/1995 Sb., účinné od 2. srpna 2013. 

Navrhovaná novela vyhlášky 278/1998 Sb. je zpraco-
vána v souladu s kontrolními závěry NKÚ a potřebami 
ČEB. Problém IMU je řešen samostatně. Zprovoznění 
systému IMU je součástí připravovaného návrhu nove-
ly vyhlášky 278/1998 Sb. Účinnost novely této vyhláš-
ky týkající se IMU se předpokládá od 1.1.2015. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 
 
doporučující 

K úvodní větě vyhlášky: V souladu s čl. 33 a 38 LPV doporučujeme 
úvodní větu vyhlášky uvést až za nadpisem vyhlášky. akceptováno – připomínka zapracována 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

doporučující 

K nov. bodu 1: Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem daného nove-
lizační bodu je pouze změna věty první v § 2 vyhlášky, doporučujeme 
tento novelizační bod uvést v tomto znění: „1. V § 2 se věta první 
nahrazuje větou „Výpočet ….“.“ /čl. 57 odst. 4 písm. a) LPV/. V ob-
dobném smyslu doporučujeme upravit i novelizační bod 4 (pokud se 
týká změny § 7 odst. 1 věty druhé) a novelizační bod 5 (navrhovaná 
změna § 7 odst. 2 věty třetí). 

akceptováno – připomínka zapracována 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

doporučující 
K nov. bodu 2: Doporučujeme daný novelizační bod přeformulovat 
takto: „V § 3 odst. 3 se slova „…“ nahrazují slovy „…“ /čl. 57 odst. 4 
písm. e) LPV/. 

akceptováno – připomínka zapracována 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

doporučující 

K nov. bodu 6: V § 7 odst. 3 doporučujeme slova „dle předchozího 
odstavce“ nahradit slovy „podle odstavce 1“. V § 3 odst. 2 dosavadní 
vyhlášky je zavedena pro slova „Ministerstvo financí“ legislativní 
zkratka „ministerstvo“. Z tohoto důvodu doporučujeme v navrhova-
ném textu nového odstavce 4 slova „Ministerstvo financí“ nahradit 
slovem „ministerstvo“. 

akceptováno – připomínka zapracována 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

doporučující K Čl. II – Účinnost: Doporučujeme slova „1. 1. 2015“ nahradit slovy 
„1. ledna 2015“. akceptováno – připomínka zapracována 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

doporučující 

K odůvodnění – obecné části: Předložené odůvodnění vyhlášky neob-
sahuje všechny povinné náležitosti odůvodnění, které jsou upraveny v 
čl. 14 LPV v návaznosti na čl. 16 odst. 4 LPV (např. chybí zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikatu-
rou soudních orgánů Evropské unie a …, předpokládaný hospodářský 
a finanční dopad navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí 
České republiky, sociální dopady, …). 

 

Ministerstvo 
zahraničních věcí ostatní Upozorňujeme  na chybné uvedení úvodní věty vyhlášky, které není v 

souladu s čl. 38 odst. (2) Legislativních pravidel vlády. akceptováno – připomínka zapracována 

Úřad vlády LRV ostatní 

Vyhodnocení nákladů a přínosů v rámci posouzení jednotlivých vari-
ant není dostatečné. V rámci Varianty 1 nejsou (a to s ohledem zejmé-
na na nově navrhovaný § 7 odst. 3 vyhlášky) zohledněna rizika dotče-
ných subjektů (zde např. konkrétně ČEB), která vyplývají z přizpůso-
bení se navrhované regulaci.  
Oprávněný zájem na této regulaci (např. pro uvedení "identifikačních 
údajů exportéra" "státu určení" "popisu případu" "čísla smlouvy" "výše 
plnění" při žádosti o dotaci na úhradu ztrát) může převážit, ale zvolená 
varianta by se měla s těmito riziky (a faktickými náklady pro dotčené 
subjekty) vypořádat. Doporučujeme proto vyhodnocení nákladů pro 
dotčené subjekty do RIA doplnit nebo alespoň uvést, že tato rizika 
byla dotčenými subjekty vzata na vědomí a že náklady s tím spojené 
jsou zanedbatelné. 

akceptováno – připomínka zapracována 

Úřad vlády LRV ostatní 

Na tomtéž místě se v souvislosti s exportní bankou v návrhu hovoří o 
informacích "o stavu státní záruky" a doporučujeme proto doplnit 
např. "o stavu čerpání státní záruky" apod.. Stav státní záruky vyplývá 
ze zákona a informacemi o něm disponuje MF (státní záruky jednodu-
še nelze uplatnit bez souhlasu předkladatele a tento administrativně-
technický požadavek může být považován za obsolentní resp. v daném 
případě (v případě vyhlášky) za zcela nadbytečný..). 

neakceptováno – informace o stavu státní záruky 
v sobě zahrnuje informace o jejích změnách změny, tj. 
i čerpání.  
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