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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 s tím, 

že záruka bude poskytnuta nejpozději do 31. prosince 2020. 

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. 

Nařízením vlády č. 308/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb. o provedení 

některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, bylo 

umožněno s účinností od 1. července 2020 čerpat záruku nově i podnikatelským subjektům, 

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

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

a jiné rezervační a související činnosti. 

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 provedenými změnami ze dne 3. dubna, 8. května a 29. června 

2020 (všechny 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. Dne 13. října 2020 byla přijata čtvrtá změna Dočasného rámce, která umožňuje 

prodloužení platnosti tohoto programu; v případě poskytování záruk jde o prodloužení 

do 30. června 2021 s tím, že před uplynutím tohoto období Evropská komise zváží ekonomické 

podmínky v důsledku nákazy COVID-19. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že hlavním účelem poskytovaných záruk exportní pojišťovny je 

udržení podnikání podniků postižených stávající nepříznivou ekonomickou situací způsobenou 

pandemií onemocnění COVID-19, která trvá i v důsledku nezbytných krizových opatření 

na podzim roku 2020, navrhuje se prodloužit poskytování záruk do 30. června 2021. V této 

souvislosti je třeba vymezit i pro rok 2021 část pojistné kapacity exportní pojišťovny připadající 

na poskytnuté záruky. 

VARIANTA A: [Praxe ukazuje, že stávající nastavení maximální délky splácení investičního 

úvěru na 5 let je nedostačující, proto se navrhuje prodloužení délky úvěru a záruk u investičního 

úvěru na 6 let. Délka úvěru je přizpůsobena maximální délce úvěru stanovené v dočasném 

rámci Evropské komise. Navrhované prodloužení záruk za investiční úvěry na 6 let je jasným 

protikrizovým krokem umožňujícím českým exportérům lépe se adaptovat na situaci na 

světových trzích.] VARIANTA B: [Praxe ukazuje, že stávající nastavení maximální délky 

splácení investičního úvěru na 5 let a provozního úvěru na 3 roky je nedostačující, proto se 

navrhuje prodloužení délky úvěru a záruk u obou typů úvěru na 6 let. Délka úvěru je 

přizpůsobena maximální délce úvěru stanovené v dočasném rámci Evropské komise. 

Navrhované prodloužení záruk za úvěry na 6 let je jasným protikrizovým krokem umožňujícím 

českým exportérům lépe se adaptovat na situaci na světových trzích.] 

Na základě požadavků z praxe bank i exportně orientovaných podnikatelských subjektů se 

navrhuje v souladu s možnostmi danými dočasným rámcem Evropské komise úprava výše krytí 

nesplacené úvěrové jistiny, a to tak, že záruky budou poskytovány až do výše 90 % jistiny úvěru 

(oproti dosavadním 80 %), v případě hodnocení příjemce úvěru interním ratingem exportní 

pojišťovny odpovídajícím stupni B- až do výše 80 % jistiny úvěru (dosud 70 %). Zároveň 

dochází k úpravě odměny exportní pojišťovny za záruky a adekvátnímu snížení limitu marže, 

kterou stanoví banka. 

V řadě odvětví je běžné, že závazky hrazené do 30. dne po splatnosti ještě pokládat za řádné 

a včasné splácení těchto závazků. Dosud nastavená podmínka pro posuzování způsobilosti 

žadatele (maximálně 10% závazků po splatnosti nejvýše 21 dnů) o záruku se ukazuje jako 

zbytečně restriktivní a navrhuje se prodloužení této lhůty na nejvýše 30 dní. 

Vzhledem k důsledkům pandemie COVID-19 se projevuje nevhodnost formulace „náhlý 

nedostatek likvidity“ a navrhuje se úprava tohoto pojmu. 

Účtování o příjmech a nákladech, nikoli výnosech, neodpovídá aktuálnímu principu, proto je 

pojem příjmy nahrazen pojmem výnosy. 

 

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., 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.“), 

k jehož provedení je navržena, a se zákonným zmocněním k jejímu vydání (§ 1 odst. 5, § 4 odst. 5 

a § 4 odst. 7 uvedeného zákona). Ze zákonného zmocnění vyplývá, že vláda stanoví nařízením účel 
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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, část pojistné kapacity připadající na poskytnutí záruky, 

způsob tvorby fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk  a poměr mezi tímto fondem 

a celkovými závazky z poskytování záruk. 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 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 ani 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 nazvané 

„Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření 

koronavirové nákazy COVID-19“, které bylo následně změněno, a to sdělením Komise 

C(2020) 2215 nazvaném „Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu 

hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ ze dne 3. dubna 2020, 

sdělením Komise C (2020) 3156 nazvaném „Změna dočasného rámce pro opatření státní 

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

8. května 2020, sdělení Komise C (2020) 4509 nazvaném „Třetí změna dočasného rámce 

pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy 

COVID-19“ ze dne 29. června 2020 a konečně sdělením Komise C (2020) 7127 nazvaném 

„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“ (všechny tyto 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBW7M8T38)



4 
 

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. 

Čtvrtou změnou dočasného rámce se většina povolených opatření prodlužuje o šest měsíců, 

tedy do 30. června 2021. Následně Komise před 30. červnem 2021 přezkoumá a posoudí 

potřebu dalšího prodloužení nebo úpravy Dočasného rámce. 

 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

a) Zhodnocení dopadů na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Prodloužení poskytování záruk exportní pojišťovnou do 30. června 2021 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 prodlužuje časový přístup k již 

poskytovaným zárukám exportní pojišťovny podnikatelským subjektům, lze u nich očekávat 

obdobné procento škodovosti jako u dosavadních žadatelů. 

VARIANTA A: [Ke zvýšení dopadů na státní rozpočet může vést i prodloužení maximální 

délky investičního úvěru o jeden rok, tj. celkem na šest let, jelikož s délkou úvěru obecně 

vzrůstá riziko nesplacení úvěru, přestože samotné prodloužení splatnosti úvěru by nemělo mít 

negativní dopad do škodního průběhu.] VARIANTA B: [Ke zvýšení dopadů na státní rozpočet 

může vést i prodloužení maximální délky investičního úvěru o jeden rok, resp. provozního 

úvěru o tři roky, tj. v obou případech celkem na šest let, jelikož s délkou úvěru obecně vzrůstá 

riziko nesplacení úvěru, přestože samotné prodloužení splatnosti úvěru by nemělo mít negativní 
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dopad do škodního průběhu. V případě prodloužení provozních úvěrů, které nejsou zajištěny, 

vzniká výrazné riziko zvýšeného dopadu na státní rozpočet.] 

Vyšší krytí záruky bude mít pravděpodobně negativní vliv na škodní průběh programu, a tím 

i na nároky na státní rozpočet.  

Uvedený krok má však protikrizový a proticyklický charakter měl by umožnit českým 

exportérům lépe se adaptovat na situaci na světových trzích. Případné výše uvedené vyšší 

dopady na státní rozpočet by mělo vykompenzovat zachování pracovních míst a činnosti 

podnikatelských subjektů ohrožených dopady pandemie. 

Nejsou očekávány dopady na ostatní veřejné rozpočty. 

b) 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 

VARIANTA A: [S ohledem na skutečnost, že navrhovaná právní úprava umožňuje exportní 

pojišťovně poskytovat záruky za úvěry poskytnuté bankami po delší období (tj. nikoli do 31. 

prosince 2020, ale do 30. června 2021), v případě investičních úvěrů na delší dobu (tj. na šest 

let místo dosavadních pěti let), s úpravou výše krytí úvěrové jistiny zárukou (navýšení o 10%) 

a rovněž umožňuje, aby žadatel měl 10 % závazků po splatnosti delší než 30 dnů (dosud 21 

dnů), návrh jednoznačně zlepšuje přístup podnikatelských subjektů, při splnění všech ostatních 

podmínek, k získání záruky exportní pojišťovny za bankovní úvěry.] VARIANTA B: 

[S ohledem na skutečnost, že navrhovaná právní úprava umožňuje exportní pojišťovně 

poskytovat záruky za úvěry poskytnuté bankami po delší období (tj. nikoli do 31. prosince 2020, 

ale do 30. června 2021), v případě úvěrů na delší dobu (tj. na šest let místo dosavadních pěti let 

u investičního úvěru a tří let u provozního úvěru), s úpravou výše krytí úvěrové jistiny zárukou 

(navýšení o 10%) a rovněž umožňuje, aby žadatel měl 10 % závazků po splatnosti delší než 30 

dnů (dosud 21 dnů), návrh jednoznačně zlepšuje přístup podnikatelských subjektů, při splnění 

všech ostatních podmínek, k získání záruky exportní pojišťovny za bankovní úvěry.] 

To znamená 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 exportní pojišťovny. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na životní prostředí ani na specifické 

skupiny obyvatel. 

 

E. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Stávající právní úprava, ani úprava navrhovaná nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu 

diskriminace nebo ve vztahu k rovnosti žen a mužů, tato právní úprava je genderově neutrální, 

neboť nečiní žádné rozdíly mezi muži a ženami. 
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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. 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. 

 

 

Zvláštní část 

K čl. I 
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K bodu 1 (Poznámka pod čarou č. 2) 

Navrhuje se aktualizace poznámky pod čarou doplněním novelizací sdělení Evropské komise 

týkajícího se Dočasného rámce. 

 K bodu 2 (§ 2 odst. 3) 

Sdělením Komise C (2020) 7127 nazvaného „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“ byla prodloužena 

možnost poskytování záruk za úvěry do 30. června 2021. Navrhuje se této možnosti v souladu 

s potřebami podnikatelských subjektů využít a umožnit, aby záruky byly poskytovány až 

do 30. června 2021. 

K bodům 3 a 4 (§ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) bod 2) 

Navrhuje se terminologické zpřesnění vypuštěním slova „náhlý“. K nedostatku likvidity 

nemusí docházet náhle, mj. vzhledem k déletrvajícím hospodářským důsledkům opatření, 

jejichž cílem je zamezit dalšímu šíření nákazy COVID-19, se podnikatelské subjekty mohou 

potýkat s postupným poklesem likvidity a potřebou čerpat provozní či investiční úvěry. 

K bodu 5 (§ 3 odst. 2 písm. c) bod 1) 

Navrhuje se úprava maximální marže úvěrující banky za poskytnutý úvěr, a to v souvislosti se 

změnou dalších podmínek programu (nové vymezení výše krytí nesplacené úvěrové jistiny, 

prodloužení maximální délky splatnosti investičních úvěrů).  

K bodu 6 (§ 3 odst. 2 písm. f) bod 1) 

Navrhuje se umožnit, aby žadatel měl 10% svých závazků po splatnosti až 30 dní. Dosud byla 

nastavena lhůta 21 dnů. V souladu s praxí v řadě odvětví lze závazky hrazené do 30. dne 

po splatnosti ještě pokládat za řádné a včasné splácení a dosavadní podmínka vylučovala i jinak 

seriózní žadatele.  

K bodu 7 (§ 4 odst. 1) 

VARIANTA A: [Navrhuje se prodloužit délku investičních úvěrů a souvisejících záruk na šest 

let. Jedná se o maximální délku stanovenou Dočasným rámcem. Tento krok by měl ulehčit cash 

flow příjemce úvěru a vést tak ke zvýšení účinnosti podpory z programu záruk. Samotné 

prodloužení splatnosti úvěru by nemělo mít negativní dopad do škodního průběhu.] 

VARIANTA B: [Navrhuje se prodloužit délku úvěrů a souvisejících záruk na šest let (oproti 

dosavadním třem rokům pro provozní úvěry a pěti rokům pro investiční úvěry). Jedná se 

o maximální délku stanovenou Dočasným rámcem. Tento krok by měl ulehčit cash flow 

příjemce úvěru a vést tak ke zvýšení účinnosti podpory z programu záruk. Samotné prodloužení 

splatnosti úvěru by nemělo mít negativní dopad do škodního průběhu.] 
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K bodu 8 (§ 5 odst. 2) 

S ohledem na požadavky na minimální sazby odměn za záruky dané Dočasným rámcem 

Evropské komise a vzhledem k navrhovanému navýšení krytí nesplacené úvěrové jistiny 

(navýšení o 10%) se navrhují odpovídající úpravy odměny za záruky. Úpravy uvádí sazby 

odměn za záruky do  souladu s Dočasným rámcem Evropské komise. 

K bodu 9 (§ 6 odst. 1) 

Nově se vymezuje výše krytí nesplacené úvěrové jistiny, a to tak, že záruky budou poskytovány 

až do výše 90 % jistiny úvěru, v případě hodnocení příjemce úvěru interním ratingem exportní 

pojišťovny odpovídajícím stupni B- až do výše 80 % jistiny úvěru. V obou případech se jedná 

o navýšení krytí nesplacené úvěrové jistiny o 10%. V části jistiny úvěru, na jejíž splacení není 

poskytnuta záruka, nese úvěrové riziko úvěrující banka. Zvýšení krytí záruky povede k větší 

atraktivitě produktu pro financující banky a může tak vést k větší podpoře pro příjemce úvěru. 

Navýšení je plně v souladu s Dočasným rámcem Evropské komise. 

K bodům 10 a 11 (§ 7 odst. 1 a 5)  

Navrhuje se odstranění dosavadní nekonzistence ve způsobu účtování programu záruk, jelikož 

dosavadní znění neodpovídá akruálnímu principu (je účtováno o příjmech a nákladech, nikoliv 

výnosech). S ohledem na zásady účetnictví je nezbytné pojem příjmy nahradit pojmem výnosy. 

K bodu 12 (§ 8) 

V souladu s navrhovaným prodloužením programu záruk do 30. června 2021 se navrhuje 

vymezit část pojistné kapacity exportní pojišťovny připadající na poskytnuté záruky, a to 

absolutní částkou. Tato výše byla stanovena na 142 mld. Kč pro rok 2021. V případě její 

nedostatečnosti, tj. rozšíření požadavků na poskytnutí záruk nad předpokládaný rámec, bude 

vládě předložen návrh na její navýšení. 

K čl. II (přechodné ustanovení) 

Přechodným ustanovením se staví najisto, že 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, a nedochází tak k ingerenci do již 

existujících soukromoprávních vztahů.  

K čl. III (účinnost) 

S ohledem na nezbytnost plynulého pokračování v poskytování záruk i po 31. prosinci 2020 je 

navrhováno datum nabytí účinnosti tohoto nařízení dnem 1. ledna 2021. 
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