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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 zákona č. 214/2020 Sb., 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 

Nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a 

financování vývozu se státní podporou (dále jen „nařízení vlády č. 215/2020 Sb.“) upravuje 

systém záruk poskytovaných Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (dále jen 

„exportní pojišťovna“) za splacení úvěrů poskytovaných bankami proexportně orientovaným 

vývozcům, výrobním a obchodním podnikům, jež se potýkají s nedostatkem své likvidity 

v důsledku nepříznivé ekonomické situace způsobené pandemií onemocnění COVID-19. 

Nařízení vlády č. 215/2020 Sb. mimo jiné upravuje účel a rozsah záruk, podmínky jejich 

poskytnutí, výši krytí nesplacené úvěrové jistiny a postupy vyplácení peněžních prostředků ze 

státního rozpočtu ve prospěch exportní pojišťovny z titulu poskytování záruk. 

Nařízení vlády č. 215/2020 Sb. v § 4 odst. 2 stanoví, že z poskytování záruk jsou vyloučeny 

obory, u nichž bylo vyhodnoceno, že prvotně nejsou spojeny s vývozem. Jedná se o obory 

převažující ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 

v souladu s nařízením 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. 

Jelikož hlavním účelem poskytovaných záruk exportní pojišťovny je udržení podnikání 

podniků postižených stávající nepříznivou ekonomickou situací způsobenou pandemií 

onemocnění COVID-19, situace z praxe ukazuje, že se nejeví jako účelné, aby záruky nebyly 

poskytovány podnikatelským subjektům působícím v odvětví pozemní a potrubní, vodní 

a letecké dopravy a cestovního ruchu, neboť právě na tyto podnikatelské subjekty dopadly 

důsledky nezbytných opatření spojených s řešením pandemie obzvlášť citelně. Doprava 

a cestovní ruch obecně se na několik měsíců téměř zastavily kvůli mizivé poptávce spotřebitelů 

a zavedeným omezením v jednotlivých státech v souvislosti s rychlým a neočekávaným 

rozšířením pandemie. To způsobilo drtivý propad tržeb při zachování vysokých nákladů zejm. 

v dopravním sektoru, přičemž taková situace přímo ohrožuje likviditu jednotlivých subjektů. 

Vzhledem k nejistým výhledům do budoucna a ztrátě důvěry zákazníků bude oblast dopravy 
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a cestovního ruchu jako takový obecně postižen velmi dlouhou dobu. Případné omezení 

podnikání těchto subjektů nebo jejich zánik by měl negativní dopad do zaměstnanosti, 

stávajících pracovních míst a  tvorby nových pracovních míst a vzhledem k mimořádně vysoké 

internacionalizaci a liberalizaci odvětví dopravy a cestovního ruchu by velmi pravděpodobně 

došlo ke ztrátě konkurenceschopnosti některých českých dopravců a podnikatelů v odvětví 

cestovního ruchu, resp. jejich vytěsnění z trhu zahraniční konkurencí. Na některé subjekty je 

návazáno historicky celé odvětví (např. tradice českého a československého letectví) a jejich 

ztráta by znamenala širší ztrátu a přerušení vazeb celého odvětví mezinárodních služeb. Ztráta 

podnikatelských příležitostí postihla i do té doby finančně zdravé subjekty. V Evropě i ve světě 

proto státy přistoupily či zvažují různé formy státní podpory v tomto odvětví. Bez podobných 

možností pro dopravu a cestovní ruch by u českých subjektů dále docházelo k jejich 

konkurenčnímu znevýhodnění oproti evropským, potažmo světovým subjektům ve stejném 

oboru.  

Předmětná odvětví jsou navíc z hlediska podnikání velice specifická, protože se jedná o služby 

s výraznými fixními náklady, kvalifikovaným a certifikovaným personálem, přičemž neexistuje 

možnost vytváření skladových zásob a jejich prodeje, což výrazně ovlivňuje peněžní tok. 

Z uvedeného důvodu se navrhuje umožnit nově i podnikatelským subjektům, jejichž oborem 

převažující ekonomické činnosti je (podle CZ-NACE) NACE: 49 - Pozemní a potrubní 

doprava, 50 - Vodní doprava, 51 - Letecká doprava, 79 - Činnosti cestovních agentur, kanceláří 

a jiné rezervační a související činnosti. 

Základní vymezení účelu a rozsahu záruk, jejich principy a zásady se nemění: záruky budou 

i nadále 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 nejpozději do 31. prosince 2020. 

 

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 
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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 

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 

Rozšíření poskytování záruk exportní pojišťovnou na odvětví dopravy může mít přímý 

negativní dopad na státní rozpočet ve výši odpovídající skutečnému finálnímu plnění ze státních 

záruk ve prospěch úvěrujících bank. Z fondu pro krytí závazků z poskytovaných záruk exportní 

pojišťovny 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 administrativní správu této obchodní 

činnosti. Jelikož však návrh nezavádí nový institut, ale pouze umožňuje přístup k již 

poskytovaným zárukám exportní pojišťovny podnikatelským subjektům z jiných odvětví, 
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u nichž lze očekávat obdobné procento škodovosti jako u dosavadních odvětví, v konečném 

důsledku by nemělo dojít k významnému navýšení zamýšlené ztráty. Případné vyšší dopady na 

státní rozpočet by mělo vykompenzovat zachování pracovních míst a činnosti podnikatelských 

subjektů působících v dopravě. 

 

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 rovněž podnikatelským subjektům vyvíjejícím 

činnost v odvětví dopravy a cestovního ruchu, předpokládají se v delším časovém horizontu 

pozitivní hospodářské dopady plynoucí ze zachování pracovních míst a konkurenceschopnosti, 

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 

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. 
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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 bodu 1 

Rozšiřuje se možnost čerpání záruk exportní pojišťovny příjemcům úvěrů, jejichž 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, jsou: 

49 - Pozemní a potrubní doprava, 50 - Vodní doprava, 51 - Letecká doprava a 79 - Činnosti 

cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti. 

Důvodem je významný hospodářský přínos těchto odvětví a podnikatelských subjektů v nich 

působících, přičemž tato odvětví a podnikatelské subjekty se rovněž potýkají s důsledky útlumu 

dopravy a cestovního ruchu a s ním spojeným náhlým nedostatkem likvidity v důsledku šíření 

koronavirové nákazy COVID-19. Poskytnutí záruk exportní pojišťovny by výrazně rozšířilo 

škálu nástrojů státu, jimiž těmto podnikatelským subjektům může poskytnout účinnou pomoc. 

Exportní pojišťovna bude hodnotit bonitu příjemce úvěru interním ratingem, který odpovídá 

hodnocení podle mezinárodních standardů. 

Z poskytnutí záruk jsou i nadále vyloučeny obory, které prvotně nejsou spojeny s vývozem: 55 

– Ubytování a 92 - Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří. 

K bodu 2 

S ohledem na nezbytnost zavést předmětná opatření co nejdříve je navrhováno datum nabytí 

účinnosti právní úpravy dnem 1. července 2020. Toto datum je zároveň v souladu 

s požadavkem na jednotná data nabytí účinnosti právních předpisů stanoveném v § 3 odst. 3 

zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona 

č. 277/2019 Sb.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBR2E6X5C)


