
ZÁKON 

ze dne ….. 2020, 

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. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), 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., zákona č. 230/2013 Sb., 
zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 1 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tento zákon dále upravuje poskytování záruk 

za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků.“. 
 
2. V § 1 odst. 2 písmeno f) zní: 
„f) pojištění přímých a nepřímých záruk a ručení spojených s vývozem a investicemi nebo 

pojištění finančních služeb poskytnutých bankou vývozce, bankou dovozce a bankou 
investora proti riziku nesplnění závazků vývozce, investora, dovozce nebo dlužníka,“. 

 
3. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: 
„k) pojištění refinančních úvěrů poskytovaných exportní bankou.“. 

 
4. V § 1 se doplňují odstavce 5 až 9, které včetně poznámky pod čarou č. 5 znějí: 

 
„(5) Zárukami za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků se pro účely 

tohoto zákona rozumí záruky za splacení jistiny úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci 
a zkvalitnění výroby a za účelem udržení podnikání poskytnutých vývozcům, výrobním a 
obchodním podnikům. Tyto záruky poskytuje exportní pojišťovna jako mimořádné opatření 
s cílem zmírnění hospodářských a sociálních důsledků pandemie onemocnění COVID-19 za 
účelem vyšší dostupnosti likvidity exportně orientovaných podniků bez nutnosti získání 
povolení podle zvláštního právního předpisu. Účel a rozsah záruk, podmínky jejich poskytnutí, 
výši krytí nesplacené úvěrové jistiny a postup vyplácení veškerých peněžních prostředků ze 
státního rozpočtu ve prospěch exportní pojišťovny z titulu poskytování záruk stanoví vláda 
nařízením. 

 
(6) Peněžní prostředky, které jsou exportní pojišťovně nebo exportní bance poskytovány 

ze státního rozpočtu, zejména dotace na úhradu ztrát, dotace na posílení fondů, peněžní 
prostředky na doplnění primárního kapitálu exportní pojišťovny, peněžní prostředky na zvýšení 
základního kapitálu exportní banky, peněžní prostředky na refinancování přijatých úvěrů nebo 
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splácení vydaných dluhových cenných papírů, peněžní prostředky na záruky a pojistné plnění 
přijaté od exportní pojišťovny, přijímá exportní pojišťovna a exportní banka na své bankovní 
účty podřízené státní pokladně a vedené u České národní banky podle zákona o rozpočtových 
pravidlech5). Na svých bankovních účtech podřízených státní pokladně exportní pojišťovna 
nebo exportní banka vede i další peněžní prostředky, které na tyto účty převede nebo na ně 
přijme. 

 
(7) Exportní pojišťovna nebo exportní banka nemůže investovat peněžní prostředky podle 

odstavce 6 do finančních nástrojů na finančním trhu. 
 
(8) Ministerstvo financí může exportní pojišťovně nebo exportní bance na základě jejich 

odůvodněné písemné žádosti povolit vedení bankovního účtu mimo účty podřízené státní 
pokladně u České národní banky. V žádosti exportní pojišťovna nebo exportní banka uvede 
důvody zvláštního zřetele hodné pro vedení účtu mimo účty podřízené státní pokladně, 
označení banky a částku, která je nebo bude na účtu uložena. Ministerstvo financí posoudí 
žádost v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech5). 

 
(9) Povolení Ministerstva financí nepodléhá použití bankovního účtu vedeného mimo účty 

podřízené státní pokladně u České národní banky tehdy, pokud takový účet slouží výhradně 
k provedení převodu peněžních prostředků ze státní pokladny pro účely podpořeného 
financování, a to v bezprostředně navazujících mezibankovních platebních operacích. 
__________________ 
5)  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
5. V nadpisu § 4 se doplňují slova „a poskytování záruk“. 

 
6. V § 4 odst. 1 větě čtvrté se za slovo „pojišťovna“ vkládají slova „při provozování pojištění 

vývozních úvěrových rizik“. 
 

7. V § 4 odst. 3 se za větu druhou vkládají věty „Fond na krytí závazků z poskytovaných záruk 
je tvořen prostředky přidělenými na základě rozhodnutí vlády ze státního rozpočtu. Na 
poskytování peněžních prostředků ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí vlády podle 
předchozí věty v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 se nepoužije zákon 
o finanční kontrole10).“. 

Poznámka pod čarou č. 10 zní: 
„10) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

8. V § 4 odst. 5 se věty první a druhá nahrazují větami „Exportní pojišťovna nesmí přijmout 
k pojištění vývozní úvěrová rizika nebo poskytnout záruky tak, aby přesáhly její pojistnou 
kapacitu. Pojistnou kapacitou se rozumí pro účely tohoto zákona součet horního limitu 
pojistné angažovanosti z uzavřených pojistných smluv a smluv o příslibu pojištění, jimiž se 
na období do konce daného kalendářního roku může exportní pojišťovna smluvně vázat, 
a objemu úvěrových jistin krytých poskytnutou zárukou podle § 1 odst. 5 a § 5a.“. 

 
9. V § 4 odst. 5 se za větu třetí vkládá věta „Část pojistné kapacity stanovené podle předchozí 

věty připadající na poskytnutí záruky stanoví vláda nařízením.“. 
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10. V § 4 odst. 5 větě poslední se za slovo „stanoví“ vkládají slova „pro pojištění vývozních 
úvěrových rizik“. 

 
11. V § 4 odst. 7 větě první se za slova „tvorby fondů“ vkládají slova „pro pojištění vývozních 

úvěrových rizik“ a za slova „výší rezerv a fondů“ se vkládají slova „pojištění vývozních 
úvěrových rizik“. 

 
12. V § 4 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Nařízení vlády stanoví způsob tvorby fondu na 

krytí závazků z poskytovaných záruk uvedeného v odstavci 3 a poměr mezi tímto fondem 
a celkovými závazky z poskytování záruk.“. 

 
13. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 5a 
Poskytování záruk 

 
(1) Poskytování záruk exportní pojišťovnou podle § 1 odst. 5 se nepovažuje za pojištění 

vývozních úvěrových rizik podle § 1 odst. 2 a nepoužije se na něj zákon upravující 
pojišťovnictví. 

 
(2) Exportní pojišťovna vypracovává čtvrtletně odhad očekávané ztráty z poskytování 

záruk a s tím spojený odhad hodnoty poměru mezi fondem na krytí závazků z poskytovaných 
záruk a celkovými přijatými závazky z poskytování záruk pro období následujících šesti 
měsíců, který předkládá Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí. 

 
(3) Na poskytnutí záruky není právní nárok.“. 

 
14. V § 8 odst. 1 se vkládá nové písmeno b), které zní: 
„b) exportní pojišťovny z poskytování záruk podle § 1 odst. 5 a § 5a; v případě poklesu fondu 

na krytí závazků z poskytovaných záruk pod výši stanovenou nařízením vlády podle § 4 
odst. 3 doplní Ministerstvo financí aktiva exportní pojišťovny, a to na základě rozhodnutí 
vlády o poskytnutí peněžních prostředků z titulu poskytování záruk; toto rozhodnutí vláda 
přijímá na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí 
na základě žádosti, kterou Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí 
předložila exportní pojišťovna,“. 

 
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 
 

 
Čl. II 

 

Přechodná ustanovení 

 

1. Pro řízení, která byla zahájena podle zákona č. 58/1995 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která nebyla do tohoto dne pravomocně skončena, se 
použije zákon č. 58/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., (dále jen „exportní pojišťovna“) a Česká 
exportní banka, a.s., (dále jen „exportní banka“) nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí 
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účinnosti tohoto zákona převedou na účty zřízené u České národní banky peněžní prostředky 
z dosavadních účtů u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb a tyto účty zruší.  

3. Postup podle bodu 2 se nepoužije pro peněžní prostředky poskytnuté na základní kapitál 
exportní banky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 58/1995 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a pro peněžní prostředky podle § 1 
odst. 9 zákona č. 58/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

4. Peněžní prostředky na dosavadních účtech, které jsou účty vkladovými nebo které 
nebylo možné zrušit a nebylo možné peněžní prostředky převést do České národní banky ve 
lhůtě podle bodu 2, převede exportní pojišťovna a exportní banka na účty zřízené u České 
národní banky neprodleně po uplynutí doby, na kterou byly tyto účty zřízeny, popřípadě 
neprodleně po odpadnutí důvodu, pro který nebylo možné peněžní prostředky převést dříve. 

5. Pokud mají být peněžní prostředky podle bodu 4 vedeny na účtu mimo účet zřízený u 
České národní banky déle než 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je třeba 
k vedení takového účtu souhlasu Ministerstva financí. 

6. Nabytím účinnosti tohoto zákona nejsou dotčeny transakce exportní pojišťovny 
a exportní banky týkající se investičních nástrojů do data jejich splatnosti. 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o rozpočtových pravidlech 

 

Čl. III 
 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona 
č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona 
č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., 
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona 
č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., 
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 
č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona 
č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., 
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona 
č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., 
zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 
č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., 
zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., 
zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 367/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona 
č. 367/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 3 se na konci písmene h) doplňují body 17 a 18, které znějí: 
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„17. účtech Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., nebo účtech jiných 
právnických osob založených podle zákona upravujícího pojišťování a financování vývozu 
se státní podporou, které nemají bankovní licenci, 
  
18. účtech České exportní banky, a.s., určených k příjmu prostředků poskytovaných ze 
státního rozpočtu nebo od Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a dalších 
prostředků, které si na ně Česká exportní banka, a.s., převede nebo je na ně přijme,“. 
 

2. V § 33 odst. 7 se slova „a 15“ nahrazují slovy „ , 15, 17 a 18“. 
 

3. V § 33 odst. 8 se věta druhá nahrazuje větami „Peněžní prostředky státní pokladny vedené 
na účtech podle § 3 písm. h) bodů 1 až 10, 15, 17 a 18 nesmějí být vedeny mimo účty 
podřízené státní pokladně. Peněžní prostředky státní pokladny vedené na účtech podle § 3 
písm. h) bodů 17 a 18 mohou být vedeny mimo účty podřízené státní pokladně, pokud tak 
stanoví zákon upravující pojišťování a financování vývozu se státní podporou.“. 

 
4. V § 33 odst. 11 větě první se za slova „a 16“ vkládají slova „až 18“. 

 
5. V § 33 se na konci odstavce 11 doplňuje věta „Obdobné plnění nahrazující úrok může 

ministerstvo sjednat s majiteli účtů podle § 3 písm. h) bodů 17 a 18.“. 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

ÚČINNOST 

 
Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
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