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  III.  

Návrh 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne …  2020, 

 

kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb. o provedení některých ustanovení zákona 

o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády 

č. 308/2020 Sb. 

 

 

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 5 a § 4 odst. 5 a 7 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. 214/2020 Sb.: 

 

 

Čl. I 

 

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatné řádky doplňují věty 

„Sdělení Komise C (2020) 3156 Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory 

na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19.  

Sdělení Komise C (2020) 4509 Třetí změna dočasného rámce pro opatření státní 

podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy     

COVID- 19. 

Sdělení Komise C (2020) 7127 Čtvrtá změna dočasného rámce pro opatření státní 

podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 

a změna přílohy sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů.“. 

   

2. V § 2 odst. 3 se slova „31. prosince 2020“ nahrazují slovy „30. června 2021“. 

  

3. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „náhlým“ zrušuje.    

     

4. V § 3 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slovo „náhlém“ zrušuje. 
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5. V § 3 odst. 2 písm. c) bodě 1 tabulky se v prvním řádku číslo „5“ nahrazuje číslem „6“ 

a ve druhém řádku se text „2,5 %“ nahrazuje textem „1,75 %“ a text „3,5 %“ nahrazuje 

textem „3,0 %“. 

 

6. V § 3 odst. 2 písm. f) bodě 1 se číslo „21“ nahrazuje číslem „30“. 

 

7. VARIANTA A: 
 

V § 4 odst. 1 se slovo „pět“ nahrazuje slovem „šest“. 

 

VARIANTA B: 
 

V § 4 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Doba, na kterou jsou úvěr a záruka poskytovány, může činit nejvýše šest 

let.“. 

 

8. V § 5 odst. 2 tabulka zní: 

„ 

Interní rating 

exportní pojišťovny 

Sazba odměny  

za 1. rok (p.a.) 

Sazba odměny  

za 2. a 3. rok (p.a.) 

Sazba odměny 

za 4. až 6. rok (p.a.) 

do B+ 0,50 % 1,00 % 2,00 % 

B 0,68 % 1,35 % 2,00 %  

B- 1,30 % 2,00 % 2,25 % 

                                      “. 

 

9. V § 6 odst. 1 větě první se číslo „80“ nahrazuje číslem „90“ a ve větě druhé se číslo 

„70“ nahrazuje číslem „80“. 

 

10. V § 7 odst. 1 se slova „příjmy plynoucími z vystavených záruk a příjmy plynoucími 

z úrokových výnosů“ nahrazují slovy „výnosy plynoucími z vystavených záruk 

a úrokovými výnosy z“. 

 

11. V § 7 odst. 5 větě druhé se slova „příjmů z vystavených záruk, příjmů z úrokových 

výnosů“ nahrazují slovy „výnosů z vystavených záruk, úrokových výnosů z“. 

 

12. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
 

„(2) Část pojistné kapacity exportní pojišťovny pro rok 2021 určené na 

poskytnutí záruk činí 142 000 000 000 Kč.“. 

 

 

Čl. II 

 

Přechodné ustanovení 
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Právní vztahy a práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení se řídí podle nařízení vlády č. 215/2020 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

 

 

 

 

Čl. III 

 

Účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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