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IV. 

Odůvodnění 

 

Obecná část 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů, 
zhodnocení platného právního stavu 

Vláda byla zmocněna k vydání navrhovaného nařízení přijetím novely 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 (senátní tisk č. 240). 

Smyslem přijaté novely je, aby kromě činností dosud upravených zákonem 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 
(dále jen „zákon č. 58/1995 Sb.“) nově umožňovala státní podporu formou poskytování záruk, 
a to prostřednictvím subjektu  vlastněného státem  - Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti, a.s. (dále také „EGAP“ nebo „exporní pojišťovna“), která bude na vlastní účet 
poskytovat záruky jako zajištění splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků. 
Jedná se o 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 
státu 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, tj. dalších pro podnikatele nezbytných 
oprávnění. § 1 odst. 5 zákona č. 58/1995 Sb. stanoví, že 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. 

Zákon č. 58/1995 Sb. dále v § 4 odst. 5 stanoví, že exportní pojišťovna nesmí přijmout 
k pojištění vývozní úvěrová rizika nebo poskytnout záruky tak, aby přesáhly její pojistnou 
kapacitu, tj. 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. 
Vzhledem k tomu, že se ve státním rozpočtu na daný rok stanovuje výše pojistné kapacity 
exportní pojišťovny, bude část pojistné kapacity připadající na poskytnutí záruky určena 
vládním nařízením. 

Konečně zákon č. 58/1995 Sb. v § 4 odst. 7 uvádí, že nařízení vlády stanoví způsob tvorby 
fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk uvedeného v § 4 odst. 3 a poměr mezi tímto 
fondem a celkovými závazky z poskytování záruk. Fond na krytí závazků z poskytovaných 
záruk je tvořen prostředky přidělenými na základě rozhodnutí vlády ze státního rozpočtu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBNWLCBP6)



2 
 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., k jehož provedení je 
navržena, a se zákonným zmocněním k jejímu vydání (§ 1 odst. 5, § 4 odst. 5 a § 4 odst. 7). 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami 
a s právem Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem Evropské unie (dále jen „EU“) 
a ustanovení navrhované právní úpravy nezakládají rozpor s právem EU a s ustálenou 
judikaturou Soudního dvora EU. Navrhovaná právní úprava respektuje závazky, které 
pro Českou republiku v dané oblasti z členství v EU vyplývají. 

Dne 19. března 2020 bylo přijato Evropskou komisí sdělení Komise C(2020) 1863 „Dočasný 
rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové 
nákazy COVID-19“ s následně provedenou změnou ze dne 3. dubna 2020 formou sdělení 
Komise C(2020) 2215 „Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu 
hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ (oba dokumenty 
souhrnně dále jen „Dočasný rámec“.) Dočasný rámec je založený na čl. 107 odst. 3 písm. b) 
Smlouvy o fungování Evropské unie a definuje podmínky státní podpory ekonomiky 
a zabránění negativních hospodářských a sociálních důsledků nákazy COVID-19. Dočasný 
rámec uvádí tyto nástroje: 

i) přímé granty, selektivní daňové výhody a zálohy: členské státy budou moci zavést režimy 
poskytování grantů až do výše 800 000 EUR na podnik s naléhavou potřebou likvidity; 

ii) státní záruky za bankovní úvěry: členské státy budou moci poskytovat státní záruky, aby 
zajistily, že banky nepřestanou poskytovat úvěry podnikům, které je potřebují; 

iii) subvencované úrokové sazby pro úvěry: členské státy budou moci podnikům poskytovat 
úvěry se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Úvěry jsou určeny na pokrytí okamžitých 
provozních a investičních potřeb; 

iv) záruky pro banky, které zprostředkovávají státní podporu reálné ekonomice: některé 
členské státy chtějí vycházet ze stávající úvěrové kapacity bank a použít je jako 
zprostředkovatele podpory pro podniky, a to zejména malé a střední. Rámec jasně stanoví, že 
tato podpora se považuje za přímou podporu zákazníků bank, nikoli bank samotných. Dále 
jsou stanoveny pokyny, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami; 

v) krátkodobé pojištění vývozních úvěrů: rámec zavádí dodatečnou flexibilitu v prokazování, 
že některé země představují neobchodovatelná rizika. Umožňuje tak, aby stát v případě 
potřeby poskytoval krátkodobé pojištění vývozních úvěrů. 

Vzhledem k omezené výši unijního rozpočtu se přímo předpokládá, že bude hlavní reakce 
pocházet z vnitrostátních rozpočtů členských států. Dočasný rámec pomůže zacílit podporu 
do ekonomiky a zároveň omezí negativní důsledky pro rovné podmínky na jednotném trhu. 
Proto obsahuje několik druhů podpory. Subvencované úvěry nebo záruky pro podniky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBNWLCBP6)



3 
 

například spojuje s rozsahem jejich hospodářské činnosti, který je určen podle mzdových 
nákladů, obratu nebo potřeb likvidity, a s využitím veřejné podpory na pracovní nebo 
investiční kapitál. Podpora by tedy měla podnikům pomoci překonat zhoršení hospodářské 
situace a připravit se na udržitelné oživení. 

 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Oblast poskytování záruk exportní pojišťovnou bude mít přímý negativní dopad na státní 
rozpočet ve výši odpovídající skutečnému finálnímu plnění ze státních záruk ve prospěch 
úvěrujících bank. Nařízením vlády se určuje  minimální limitní výše fondu pro krytí závazků 
z poskytovaných záruk exportní pojišťovny a dále způsob tvorby a doplňování tohoto fondu 
peněžními prostředky ze státního rozpočtu, a to vždy na základě rozhodnutí vlády. 
Z uvedeného fondu budou průběžně hrazeny ztráty z poskytování záruk, kterými budou 
především plnění poskytnutá věřitelům, a dále ztráty, které exportní pojišťovně vzniknou 
například v souvislosti s vynaloženými náklady na obsluhu a administrtivní správu této 
obchodní činnosti. Prvotní peněžní vklad do fondu z prostředků státního rozpočtu je 
navrhován ve výši 4 mld. Kč. Následně bude rozhodnutím vlády fond doplňován v návaznosti 
na žádost exportní pojišťovny předložené Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu 
financí v případě nedodržení poměru mezi aktuálním stavem tohoto fondu a celkovými 
závazky exportní pojišťovny z poskytování záruk. Tento poměr je navrhován ve výši 8 % 
z celkových závazků exportní pojišťovny z poskytování záruk. 

V § 5a zákon č. 58/1995 Sb. uvádí, že poskytování záruk exportní pojišťovnou se nepovažuje 
za pojištění vývozních úvěrových rizik, a proto se na ně nepoužije zákon upravující 
pojišťovnictví. Přestože zákon č. 58/1995 Sb. jasně vymezuje, že poskytování záruk není 
pojišťování, svěřuje se tato činnost exportní pojišťovně zejména proto, že může přiměřeně 
použít své zkušenosti s pojišťováním obdobných produktů a rizik. V § 5a odst. 2 se 
pojišťovně ukládá vypracovat 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, 
a to zejména proto, aby byly případné nároky na státní rozpočet vyčíslovány průběžně a státní 
výdaje tak byly predikovatelné alespoň s minimálním časovým předstihem.  

Základním předpokladem pro stanovení očekávané ztráty je pravděpodobnost selhání 
stanovená na základě ratingových tříd používaných exportní pojišťovnou pro částečný interní 
model v oblasti pojišťování a dále předpokládaná ztrátovost produktu záruk.  

Předpokládaná ztrátovost produktu je obtížně odhadnutelná, neboť se jedná o zcela novou 
oblast vzhledem ke specifičnosti programu jako záchranného záručního balíčku za provozní 
či investiční úvěry pro exportně orientované podnikatelské subjekty v době očekávaného 
celosvětového poklesu HDP v důsledku šíření onemocnění COVID-19. Přestože program není 
určen podnikatelským subjektům, které měly existenční problémy ještě před vyhlášením 
nouzového stavu, lze se důvodně domnívat, že jejich finanční zdraví se bude vyvíjet spíše 
negativně a z pohledu ratingových tříd se bude jednat převážně o tzv. spekulativní stupeň 
tj. úroveň ratingu od BB+ po B-.  
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Celková očekávaná ztrátovost portfolia ve výši 142 mld. Kč se pohybuje dle propočtů EGAP 
od 1,9 mld. Kč (pokud by byla  částka 142 mld. Kč alokována v garancích úvěrů 
podnikatelských subjektů s ratingem BB+ a 3letým splácením) do 14,0 mld. Kč (pokud by 
byla částka 142 mld. Kč alokována v garancích úvěrů podnikatelských subjektů s ratingem B- 
a 5letým splácením). Ve výpočtu je využit koeficient ztrátovosti při selhání (LGD) na úrovni 
50 %. Jedná se nicméně o výpočty založené na datech podnikatelských subjektů k 31.12.2019 
a vzhledem k současné situaci mohou být finální čísla vyšší. Vzhledem k tomu může exportní 
pojišťovna pokrýt očekávanou škodovost (tj. ukazatel vyjadřující poměr mezi výškou 
poskytnutých pojistných plnění a výškou předepsaného pojistného) výnosy z předpisu 
odměny za poskytnutí záruky pouze částečně. Proto se na neočekávané ztráty za účelem 
pokrytí všech modelovacích nejistot vytváří fond v minimální výši 8 % poměru mezi výší 
fondu a celkovými závazky exportní pojišťovny z poskytování záruk s přihlédnutím 
ke stanovené pojistné kapacitě.   

Neočekávaná škodovost je tedy vyjádřena na základě fixního bezpečnostního poměru 8 % 
pro stejné portfolio a činí 11,36 mld. Kč. Ta představuje bezpečnostní polštář a nejedná se 
o skutečně realizovanou ztrátu, která bude známa až po skončení poskytování záruk exportní 
pojišťovnou a vyrovnání všech závazků z něj plynoucích. 

Výše uvedené výpočty také pracují s předpokladem kalkulace průměrné ztrátovosti 
pro homogenní portfolio o dostatečném počtu pojistných smluv. V realitě tyto charakteristiky 
portfolia velmi pravděpodobně nebudou naplněny, a proto je nutné počítat s prostředky fondu, 
které jsou primárně určené pro náhodnou realizaci neočekávaných událostí (zahrnující např. 
i zhoršení ratingu), ale i pro pokrytí nejistot plynoucích z modelových zjedodušení.  

 

E. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí České republiky, sociálních dopadů, 
včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopadů na životní prostředí 

S ohledem na skutečnost, že navrhovaná právní úprava umožňuje exportní pojišťovně 
poskytovat záruky za úvěry poskytnuté bankami podnikatelským subjektům, předpokládají se 
v delším časovém horizontu pozitivní hospodářské dopady plynoucí ze zachování výrobních 
programů podniků, pracovních míst a zachování jejich exportního potenciálu, a to i za cenu 
negativních rozpočtových dopadů v důsledku doplňování fondů EGAP. 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace nebo ve vztahu k rovnosti žen 
a mužů. Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na životní prostředí ani 
na specifické skupiny obyvatel. 

 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh neupravuje oblast ochrany soukromí a nakládání s osobními údaji. Navrhované změny 
se nijak nedotknou ochrany osobních údajů dotčených subjektů. Získávání a uchovávání 
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identifikačních údajů bank a příjemců úvěrů bude zpracováváno v souladu s platnou 
legislativou.  

 

G. Zhodnocení korupčních rizik 

Kompetence, práva a povinnosti jednotlivých dotčených subjektů v systému pojišťování 
a financování vývozu se státní podporou jsou upraveny zákonem č. 58/1995 Sb. Tento zákon 
stanoví, že na poskytování záruk není právní nárok. 

Veškeré žádosti o poskytování záruk jsou v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb. podávány 
exportní pojišťovně, která posuzuje žádosti podle interních postupů a předpisů, obchodní 
případy jsou pak schvalovány obchodním vedením společnosti. Je zvažováno, aby 
poskytování záruk od určité finanční výše bylo ex ante notifikováno dozorčí radě. Exportní 
pojišťovna disponuje interními nástroji a postupy pro eliminaci korupčních rizik.  

Nepředpokládá se zvýšení korupčních rizik, neboť záruky budou poskytovány podle 
objektivních kritérií stanovených zákonem č. 58/1995 Sb. a tímto nařízením vlády v souladu 
s pravidly stanovenými Evropskou komisí Dočasným rámcem. Orgány veřejné správy 
nemohou ovlivnit, kterým podnikatelským subjektům poskytne exportní pojišťovna záruku. 

Příslušné pravomoci jsou tak jednoznačně rozloženy mezi několik orgánů a útvarů, a to vždy 
s ohledem na věcnou působnost těchto orgánů.  

Z praxe nejsou známy žádné korupční kauzy, které by se týkaly výkonu veřejné správy 
v oblasti poskytování záruk. Při poskytování záruk nedochází ke koncentraci pravomocí a je 
vykonávána kontrolní činnost. 

Veřejná správa je schopna kontrolovat a vynucovat dodržování regulace v dané oblasti. 

 

H. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nemá žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu ani na ochranu zpravodajských 
služeb a bezpečnostních sborů. 
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Zvláštní část 

K § 1 

Vymezuje se pojem úvěrující banky, kterou se rozumí banka, zahraniční banka vykonávající 
na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, nebo finanční 
instituce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie bez ohledu na její sídlo nebo místo 
registrace podléhající povolovacímu režimu domovského státu a dohledu domovského orgánu 
dohledu. Tato definice plně odpovídá definicím banky výrobce a banky vývozce používaným 
v zákoně č. 58/1995 Sb. S ohledem na zařazení i obchodního podniku do okruhu dlužníků 
byla zvoleno užití samostatné zvláštní definice pro úvěrující banky. 

Dále je pro účely nařízení vydefinován i investiční úvěr, kterým je úvěr na inovaci 
a zkvalitnění výroby, jako jedna z oblastí spojená se zárukou.  

Rovněž je definováno poslední účetní období jako účetní období končící posledním dnem 
roku 2019. Příjemcem úvěru se rozumí podnikatelský subjekt - vývozce, výrobní podnik nebo 
obchodní podnik. 

K § 2 

Vymezuje se účel a rozsah záruk a jejich provázanost na Dočasný rámec. Základní principy 
poskytnutí záruky vychází z následujících zásad: záruky budou poskytovány středním 
a velkým podnikům, tj. podnikatelským subjektům s počtem zaměstnanců nad 250, s tím, že 
je umožněno do uvedeného hlediska započítat i zaměstnance ovládajících a ovládaných osob, 
a to těm podnikatelským subjektům, jejichž podíl vývozu na tržbách z prodeje zboží 
a výrobků a poskytování služeb za poslední účetní období, tj. za rok 2019, dosáhl minimálně 
20 %. 

Záruka bude poskytnuta v souladu s Dočasným rámcem nejpozději do 31. 12. 2020 a tuto 
formu podpory bude možné kumulovat s ostatním formami pouze tak, jak je uvedeno 
v Dočasném rámci. 

Z poskytnutí záruk jsou [V případě schválení varianty B:, nerozhodne-li vláda v jednotlivých 
případech podle § 3 odst. 3 jinak, ] vyloučeny obory, které prvotně nejsou spojeny s vývozem. 
Jedná se o obory převažující ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností 
(CZ-NACE) v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 
20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE: 
49 - Pozemní a potrubní doprava, 50 - Vodní doprava, 51 - Letecká doprava, 55 – Ubytování, 
79 - Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti, 92 -
 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří. 

K § 3 

Vymezují se podmínky poskytnutí záruk. 

Základní principy poskytnutí záruky vychází z podmínek stanovených Evropskou komisí 
a z následujících základních zásad: 
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- exportní pojišťovna může poskytnout záruku příjemcům úvěru, kteří se potýkají s náhlým 
nedostatkem likvidity v důsledku šíření koronavirové nákazy COVID-19, 

- podklady pro poskytnutí záruky, včetně podkladů od příjemce úvěru, tj. i jeho prohlášení, 
bude předkládat úvěrující banka, která z důvodu urychlení celého procesu bude provádět 
zároveň ověření účelovosti úvěru, 

- exportní pojišťovna bude hodnotit bonitu příjemce úvěru interním ratingem, který 
odpovídá hodnocení dle mezinárodních standardů,  

- je stanoven limit pro financování, které má být předmětem záruk, a celkový limit úvěrů, 
které jsou zárukou zajištěny, a stejně tak i časový limit jejich platnosti a limit výše 
ručitelského závazku a v neposlední řadě i limit marže, kterou stanoví banka, 

- definování dalších specifických podmínek, které je povinna úvěrující banka zahrnout 
do smlouvy o úvěru uzavřené s příjemcem úvěru, jako např. řádné a včasné úhrady 
závazků vůči státu a zaměstnancům, omezení výplaty dividend, zákaz zcizování 
dlouhodobého majetku podnikatelského subjektu a jeho zatížení právy třetích osob 
(negative pledge) bez souhlasu banky apod.  

Tím ovšem nejsou omezeny další případné podmínky úvěrové dokumentace a pro vystavení 
záruk, které budou odrážet charakter konkrétního úvěr, příjemce úvěru a potřebu ošetřit rizika 
vystavení záruk. 

Upřesněno je i základní východisko pro maximální výši úvěru, a to obrat stanovený jako tržby 
z prodeje zboží, výrobků a poskytování služeb. Ve výkazu zisků a ztrát se definuje čistý obrat 
jakou součet všech následujících položek:  

- tržby z prodeje výrobků a služeb; 
- tržby za prodej zboží; 
- ostatní provozní výnosy; 
- výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly; 
- výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku; 
- výnosové úroky a podobné výnosy; 
- ostatní finanční výnosy.  

Relevantní z hlediska hlavní činnosti příjemce úvěru jsou pouze výše uvedené tržby. 
Podstatná pro financování je standardní činnost příjemce úvěru a jeho financování. Nejsou 
podstatné ostatní výnosy, které zahrnují prodej majetku či materiálu, či výnosy z prodeje 
finančních investic, výnosové úroky apod.  Problém by byl odvozovat úvěr od obratu, protože 
ve výkazu zisků a ztrát zahrnuje ostatní mimořádné, resp. nestandardní výnosy z pohledu 
hlavní činnosti podnikatelského subjektu.  

Z důvodů omezených zdrojů, tj. z kapacitních důvodů se přistupuje k omezení dostupnosti 
záruk pro ekonomicky spjaté skupiny (ESS). ESS se definuje v souladu s bankovní regulací 
ve stručnosti jako dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, 
představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou 
osobou nebo ostatními osobami. Strop pro záruky byl stanoven ve výši 2 mld. Kč na příjemce 
úvěru, resp. na jeho ESS [V případě schválení varianty B:, nerozhodne-li vláda v jednotlivých 
případech podle § 3 odst. 3 jinak]. ESS  nevstupuje tedy jako příjemce úvěru přímo 
do závazku, ale do závazku vstupují její členové jednotlivě, a to ještě dost pravděpodobně 
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u různých úvěrujících bank. Pokud by ESS vstoupila do závazku, resp. její členové, potom by 
pro vyhodnocení bonity ESS a stanovení ratingu bylo zapotřebí mít k dispozici konsolidované 
účetní údaje, které budou k dispozici nejdříve v červenci, resp. spíše v září tohoto roku. 
Bez konsolidovaných účetních údajů by se zpracovatel hodnocení bonity/ratingu dopustil 
metodické chyby, která by v důsledku znamenala zkreslení hospodářských údajů. Pokud by se 
přistoupilo k vyhodnocení ratingu ESS jako příjemce úvěrů na základě konsolidovaných 
údajů, muselo by např. docházet k vyššímu zajištění úvěru, jelikož subjekt konsolidace 
(holding) většinou nevykazuje vlastní činnost a disponuje pouze majetkovými podíly. 
Příjemce úvěru v ESS (subjekt konsolidace) by pak také pravděpodobně měl zájem získat 
určitou autonomii při distribuci zaručeného úvěru ve skupině. Z výše uvedeného vyplývá, že 
hodnocení ESS na základě konsolidace by bylo v důsledku v současné době nepraktické, 
komplikované a pomalé, a proto nebylo přistoupeno k hodnocení ratingu ESS jako příjemce 
úvěru.  

Pro vyhodnocení bonity příjemce úvěru bude exportní pojišťovna využívat Ratingový model 
ČR. Nástroj je vyvíjen od roku 2011 ve spolupráci s externím dodavatelem Czech Credit 
Bureau, a.s., která provádí minimálně 1x za 2 roky validaci ratingového nástroje na nově 
dostupných datech. Poslední validace Ratingového modelu ČR byla provedena v roce 2018 
na účetních závěrkách cca 130 000 podnikatelských subjektů a další je plánována na rok 
2020.  

Výstupem z nástroje je 20stupňová škála shodná se stupnicí od přední globální ratingové 
agentury Standard & Poor's (dále jen „ S&P“). Výsledné kategorie ratingu z nástroje ČR jsou 
převáděny na stupnici S&P tak, že ke každé kategorii stupnice jsou převzaty od S&P 
odpovídající pravděpodobnosti defaultu. Tento převod je prováděn na základě migračních 
matic pomocí infinitesimálního generátoru. 

Hodnota finančního skóre vypočtená v nástroji je měřítkem finančního rizika subjektu. 
Finanční skóre vychází z dílčích skóre pro každý z 19 jednotlivých finančních ukazatelů.  

Skóre finančního ukazatele je součtem skóre odvozeného z hodnoty finančního ukazatele 
a skóre odvozeného z dynamiky (změny) hodnoty finančního ukazatele mezi sledovanými 
obdobími. 

Finanční skóre se vypočítá ve čtyřech po sobě následujících dílčích krocích: 

a) skóre odvozené z hodnoty finančního ukazatele 

b) skóre odvozené z dynamiky hodnoty finančního ukazatele 

c) skóre finančního ukazatele je součet dvou předchozích hodnot 

d) výsledné finanční skóre je vážený součet všech jednotlivých skóre finančních 
ukazatelů 

Pro velikost skóre a velikost rizika platí nepřímá úměra: čím vyšší (“kladnější”) je hodnota 
výsledného skóre tím nižší je riziko plynoucí z hodnoty skóre. 

V nástroji je dále vypočteno nefinanční skóre, které je postaveno na kriteriálním hodnocení 
jednotlivých vybraných aspektů hodnoceného subjektu (každý stupeň hodnocených kritérií je 
doplněn popisem, aby se zamezilo subjektivnímu hodnocení). Celkem se jedná 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBNWLCBP6)



9 
 

o 21 charakteristik, které jsou hodnoceny analytikem podle definované stupnice vyjadřující 
kvalitu, riziko charakteristiky. Výsledné skóre za nefinanční aspekty je vypočteno jako 
vážený součet získaných bodů vnitřními vahami za jednotlivé charakteristiky.  

Výsledný rating je součet finančního a nefinančního skóre. Na základě pouze finančních 
ukazatelů je získáno finanční skóre a podle toho je stanoven „Technický rating“– tento rating 
se validuje. 

Validace je posouzení ratingového nástroje oceňující úvěrové riziko klienta, zda měří toto 
riziko dostatečně přesně.  

Validace je tak prováděna na základě vytvoření ROC grafu (Receiver Operating 
Characteristic Curve), který měří přesnost předpovědi. ROC graf je geometrickým nástrojem, 
kterým je možné analyzovat přesnost rozlišování mezi standardními a bankrotujícími 
podnikatelskými subjekty. Jde o zobecnění kontingenční tabulky, kdy se zkoumá grafická 
závislost mezi hodnotami HR (Hit Rate) a FARate (False Alarm Rate) při proměnném 
mezním bodu (cut-off). V případě EGAP je mezním bodem příslušná hodnota finančního 
skóre. 

Na následujícím obrázku je uveden změřený ROC graf pro finanční skóre provedený 
při validaci v roce 2018: 

 
Plocha pod křivkou AUC byla spočtena lichoběžníkovou metodou numerické integrace, její 
hodnota je: 

AUC = 0,92605 

Ukazatel přesnosti AR je vypočten z hodnoty AUC, tj. 

AR = 2*(AUC – 0,5) = 0,85211 

Pro srovnání nastaveného modelu ČR s předchozím nastavením uvádíme změřené ROC grafy 
pro modely 2014, 2016 a 2018. Z jejich srovnání plyne, že hodnoty AUC pro nově 
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nastavované modely ČR se mírně zvyšují: 

AUC = 0,89178 pro model z roku 2014 

AUC = 0,91314 pro model z roku 2016 

AUC = 0,92605 pro model z roku 2018 

Z těchto hodnot AUC lze konstatovat, že kvalita modelu ČR z hlediska jeho přesnosti roční 
predikce bankrotu, resp. z hlediska diskriminační síly použitého finančního skóre, je na úrovni 
„Excelent“ (plocha AUC větší než 0,9). 

[V případě schválení varianty B: Existuje-li vážný celospolečenský zájem na zachování 
významného podnikatelského subjektu, mj. s ohledem na zaměstnanost, strategický charakter 
podnikatelské činnosti apod., může v odůvodněných případech exportní pojišťovna výhradně 
na základě předchozího souhlasu vlády poskytnout záruku převyšující částku 2 mld. Kč 
na jednoho příjemce úvěru nebo ESS, popř. záruku v oborech vyjmenovaných v § 2 odst. 4.]  

K § 4 

Stanoví se maximální doba, na kterou jsou úvěr a záruka poskytovány, a to odlišně pro 
provozní úvěry a pro úvěry na financování pracovního kapitálu a na udržení podnikání 
a odlišně pro investiční úvěry.  

Rovněž se stanovují práva a povinnosti úvěrující banky a příjemce úvěru před uplynutím 
doby, na kterou jsou úvěr a záruka poskytovány. 

K § 5 

Exportní pojišťovna ručí za splnění závazků příjemců úvěru do výše a za podmínek 
uvedených v záruční listině. Vztahy mezi bankou exportní pojišťovnou se řídí občanským 
zákoníkem a mezinárodními pravidly v bankovnictví, např. jednotnými pravidly Mezinárodní 
obchodní komory v oblasti poskytování záruk (viz komentář k § 6). 

Předpokladem pro vystavení záruky je zejména prohlášení dlužníka o nedostatku likvidity, 
o jeho solventnosti a jeho závazek uhradit exportní pojišťovně případné plnění ze záruky (viz 
komentář k § 3). 

Upravena je výše odměny, kterou zaplatí úvěrující banka exportní pojišťovně. Ta vychází 
z celkové poskytnuté jistiny úvěru anebo celkové nesplacené jistiny, pokud se úvěr průběžně 
splácí, uvedené sazby odměny odpovídají stupni interního ratingu příjemce úvěru 
stanoveného exportní pojišťovnou a odpovídajícímu roku platnosti záruky. Konečná 
distribuce konstantních ročních pravděpodobností selhání do individuálních let trvání záruky 
pro dané interní ratingy byla provedena v souladu s odstupňováním minimálních záručních 
prémií v Dočasném rámci. Pro interní ratingy B+ a lepší budou aplikovány minimální záruční 
prémie uvedené v Dočasném rámci, neboť jejich očekávaná ztrátovost je nižší. 

Její hrazení je umožněno i ve splátkách s tím, že v případě plnění bude odměna úvěrující 
bankou doplacena poměrně k částce plnění ze záruky. Bude-li při bezeškodním průběhu 
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záruka na žádost úvěrující banky předčasně ukončena, počítá se odměna jen za skutečnou 
dobu platnosti záruky. 

K § 6 

Záruky budou poskytovány jednak ve formě finančních záruk upravených občanským 
zákoníkem a jednak ve formě záruky v souladu s mezinárodními pravidly, budou-li to 
vyžadovat bankovní zvyklosti.  

Vymezuje se výše krytí nesplacené úvěrové jistiny, a to tak, že záruky budou poskytovány až 
do výše 80 % jistiny úvěru, v případě hodnocení příjemce úvěru interním ratingem exportní 
pojišťovny odpovídajícím stupni B- až do výše 70 % jistiny úvěru. V části jistiny úvěru, 
na jejíž splacení není poskytnuta záruka, nese úvěrové riziko úvěrující banka. V zájmu 
motivace bank k obezřetnému postupu je nařízením stanoven rozsah úvěrových rizik, 
na kterých se úvěrující banky musí podílet. Jeho upřesnění bude odvozeno od konkrétního 
financování. 

Upraven je i postup pro případ plnění ze záruky a jeho vymáhání, a to zejména vymáhání 
pohledávek exportní pojišťovny na úhradu plnění ze záruky nebo v souvislosti s tím plnění 
pro případ právní konstrukce umožňující i jiné způsoby hojení plnění exportní pojišťovny. 
Důvodem je dělení úvěrových rizik mezi úvěrující instituci a exportní pojišťovnu a je 
nepochybně účelné, aby vůči příjemci úvěru byl uplatněn jednotný postup. Z tohoto důvodu je 
uveden i požadavek na případné další zajištění úvěru, tj. aby toto další zajištění bylo 
uplatněno i na pohledávku exportní pojišťovny za dlužníkem, a to včetně jejích budoucích 
pohledávek. 

K § 7 

Vymezuje se postup vyplácení veškerých peněžních prostředků ze státního rozpočtu 
ve prospěch exportní pojišťovny a způsob tvorby fondu a výše fondu na krytí závazků 
z poskytnutých záruk. Dále je stanoven prvotní vklad do tohoto fondu ve výši čtyř miliard 
korun českých. 

Tvorba fondu se předpokládá z prostředků státního rozpočtu a dále z příjmů plynoucích 
z odměn za záruky od úvěrujících bank a z příjmů finančního umístění peněžních prostředků 
fondu, tj. příjmy s ohledem na pravidla vedení účtů podřízených státní pokladně a vedených 
u České národní banky. Z prostředků fondu budou hrazena zejména plnění z poskytnutých 
záruk, alikvótní část provozních nákladů exportní pojišťovny spojených s administrací záruk 
a případné náklady spojené s finančním umístěním prostředků fondu. 

Při hrazení části provozních nákladů spojených s činností exportní pojišťovny při vystavování 
a správě záruk se budou přímo přiřaditelné provozní náklady alokovat přímo k jednotlivým 
zárukám a s nimi související dokumentaci. Nepřímo alokovatelné položky provozních 
nákladů budou přiřazovány na základě alokačního klíče, který bude založen jednak na počtu 
zaměstnanců a výši pracovního úvazku, kterou se budou podílet na vystavování záruk 
a přípravě a uzavření s tím související dokumentace a na správě těchto záruk, jednak na počtu 
zaměstnanců a výši pracovního úvazku, kterou se budou podílet na přípravě, uzavírání 
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a správě pojistných (zajistných) smluv. Ostatní provozní náklady se budou alokovat 
procentuálním poměrem stanoveným podle počtu aktivních smluv souvisejících s vystavením 
záruky a počtu na ně navazujících záručních listin k celkovému počtu všech aktivních smluv 
za dané období. 

O poskytnutí prvotního peněžního vkladu do fondu ve výši čtyř miliard korun ze státního 
rozpočtu rozhodne vláda. Rovněž o následném poskytování peněžních prostředků ze státního 
rozpočtu rozhoduje vláda, a to vždy na základě materiálu zpracovaného a předloženého 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí. Tento materiál 
bude předkládán v návaznosti na žádost exportní pojišťovny o doplnění fondu, kterou 
exportní pojišťovna předkládá spolu s odůvodněním Ministerstvu průmyslu a obchodu 
a Ministerstvu financí. 

Je určeno, že odůvodnění žádosti o doplnění fondu je podloženo kvalifikovaným odhadem 
očekávaných ztrát z poskytování záruk včetně stanovení položek a parametrů, na základě 
kterých je odhad vyčíslen. 

Peněžní prostředky fondu jsou určeny zejména ke krytí neočekávané ztráty a likviditní 
potřeby exportní pojišťovny za účelem výplat realizovaných záruk. Vzhledem k předpokladu 
zhoršování ekonomické situace podnikatelských subjektů není uvažováno, že by program 
záruk poskytovaných exportní pojišťovnou byl samofinancovatelný (tj. že by příjmy z odměn 
za záruky pokrývaly výdaje na plnění ze záruk), tj. předpokládá se využití peněžních 
prostředků uvedeného fondu na krytí závazků ze záruk. 

K § 8 

Vymezuje se část pojistné kapacity exportní pojišťovny připadající na poskytnuté záruky, a to 
absolutní částkou. Tato výše byla stanovena na 142 mld. Kč pro rok 2020. V případě její 
nedostatečnosti, tj. rozšíření požadavků na poskytnutí záruk nad předpokládaný rámec, bude 
vládě předložen návrh na její navýšení. 

K § 9 

Určuje se poměr mezi fondem na krytí závazků z poskytovaných záruk a celkovými závazky 
z poskytování záruk tak, že výše fondu nesmí klesnout pod částku odpovídající 8 % 
celkových závazků z poskytování záruk. 

Hodnota poměru ve výši 8 % vychází z  testování dopadu pojišťování záručních rizik v rámci 
částečného interního modelu exportní pojišťovny používaného pro neživotní upisování rizik.  

Byl modelován maximální objem vystavených záruk v původně uvažované výši 200 mld. Kč 
pro dostatečně početné portfolio skládající se z protistran rovnoměrně ohodnocených 
ratingem BB a B s tím, že celkový kapitálový požadavek vztahující se na krytí vystavených 
záruk činil přibližně 50 mld. Kč. Vzhledem ke specifickému požadavku na výši primárního 
kapitálu by exportní pojišťovně postačovalo ke krytí kapitálového požadavku 15 mld. Kč. 
Odtud pak byla stanovena hodnota poměru ve výši 8 % jako podíl 15/200 = 7,5 % 
zaokrouhlena nahoru.  
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Konečné snížení objemu pojistné kapacity na poskytování záruk ve výši 142 mld. Kč 
nenarušuje výše uvedený princip pro odvození hodnoty poměru na úrovni 8 %. 

K § 10 

V zájmu předcházení nejasnostem v procesu vystavování záruk byla upravena oznamovací 
povinnost vůči orgánům Evropské unie, a to v souladu se stanovenými pravidly 
pro poskytování státní pomoci formou vystavování záruk, kdy se vychází z principu, že státní 
podporu poskytuje stát a tento je povinnost provést stanovenou notifikaci. Podklady 
pro povinnou notifikaci bude předkládat exportní pojišťovna.  

K § 11 

S ohledem na nezbytnost zavést navrhovaná opatření co nejdříve je navrhováno datum nabytí 
účinnosti dnem vyhlášení nařízení vlády. Je zároveň žádoucí, aby nařízení vlády nabylo 
účinnosti společně s novelou zákona č. 58/1995 Sb. 
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