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214
ZÁKON
ze dne 17. dubna 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 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.
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(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
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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.“.
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 po-
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jišťovny, 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,“.
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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.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
ČÁST DRUHÁ
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 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

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. a zákona č. 367/2019 Sb., se mění takto:
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1. V § 3 se na konci písmene h) doplňují body 17 a 18, které znějí:
„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,“.

kladně. 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

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 po-
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ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 215 / 2020

Strana 1622

Částka 77

215
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. dubna 2020
o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

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.:
§1
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) úvěrující bankou banka, zahraniční banka vykonávající na území České republiky bankovní
činnosti prostřednictvím své pobočky nebo finanční instituce podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie1) bez ohledu na její
sídlo nebo místo registrace podléhající povolovacímu režimu domovského státu a dohledu
domovského orgánu dohledu,
b) investičním úvěrem úvěr na inovaci a zkvalitnění
výroby,
c) příjemcem úvěru vývozce, výrobní podnik nebo
obchodní podnik,
d) posledním účetním obdobím účetní období ke
dni 31. prosince 2019.

a to jako mimořádné opatření, jehož cílem je zmírnění ekonomických a sociálních dopadů pandemie
COVID-19.
(2) Účel a rozsah záruk nesmí překročit vymezení dané sdělením Evropské komise týkajícím se
podmínek státní podpory ekonomiky v reakci na
pandemii COVID-192).
(3) Záruka bude poskytnuta nejpozději do
31. prosince 2020, a to za závazky splacení úvěrové
jistiny jedné úvěrující bance nebo více úvěrujícím
bankám příjemci úvěru do výše nesplacené úvěrové
jistiny.
(4) Záruky nemohou být poskytovány v následujících oblastech převažující ekonomické činnosti:
a) pozemní a potrubní doprava,
b) vodní doprava,
c) letecká doprava,
d) ubytování,
e) činnost cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti,
f) činnost heren, kasin a sázkových kanceláří.
Podmínky poskytování záruk

§2

§3

Účel a rozsah záruk

(1) Exportní pojišťovna může poskytnout záruku za splacení úvěrů poskytovaných úvěrujícími
bankami příjemcům úvěru, kteří se potýkají s náhlým
nedostatkem likvidity a kteří

(1) Záruky za splacení úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby
a udržení podnikání poskytovaných úvěrujícími
bankami příjemcům úvěru (dále jen „záruka“ nebo
„záruky“) jsou poskytovány za účelem zachování
a zvýšení dostupnosti likvidity pro příjemce úvěru,

a) mají za poslední účetní období více než 250 zaměstnanců podle kritérií stanovených pro počet zaměstnanců přímo použitelným předpisem

1

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na
úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

2

) Sdělení Komise C (2020) 1863 Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím
šíření koronavirové nákazy COVID-19.
Sdělení Komise C (2020) 2215 Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při
stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19.
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Evropské unie3), přičemž do tohoto počtu zaměstnanců mohou být zahrnuti i zaměstnanci
ovládajících a ovládaných osob a dále osob
ovládaných stejnou ovládající osobou4),

2. čestné prohlášení příjemce úvěru o náhlém
nedostatku likvidity, o tom, že ke dni
31. prosince 2019 a ke dni 12. března 2020
nebyl v úpadku a nemá po splatnosti žádné
závazky vůči státu, že souhlasí s poskytnutím
záruky a jejími podmínkami a zavazuje se
uhradit exportní pojišťovně na základě její
výzvy plnění poskytnuté úvěrující bance na
základě záruky, a o tom, že nevyužívá jiné
nástroje veřejné podpory podle odstavce 1
písm. c),

b) prokáží úvěrující bance, že podíl vývozu na celkových ročních tržbách z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží za poslední
účetní období dosáhl alespoň 20 % (dále jen
„podíl vývozu“); výrobní podnik nebo obchodní podnik prokazuje podíl vývozu nepřímo prostřednictvím podílu vývozu vývozce,
c) nevyužívají jiný nástroj veřejné podpory v souvislosti s pandemií COVID-19, který je poskytován formou záruk za úvěry nebo subvencování úroků stejného podkladového úvěru.
(2) Záruka může být úvěrující bance poskytnuta při splnění podmínek podle odstavce 1 a pokud
a) úvěrující banka předloží exportní pojišťovně
1. žádost úvěrující banky o poskytnutí záruky,
která bude obsahovat alespoň identifikační
údaje úvěrující banky, příjemce úvěru a ekonomicky spjaté skupiny1) příjemce úvěru,
výsledný interní ratingový stupeň úvěrující
banky jako hodnocení příjemce úvěru na základě výsledků za poslední účetní období,
účel, výši a časové rozložení čerpání a splácení poskytovaného úvěru a údaje o případném dalším zajištění splacení úvěrové jistiny,
dobu a výši plnění podle záruky,
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3. čestné prohlášení úvěrující banky o prověření
účelu podle písmene c) bodu 2,
b) exportní pojišťovna na základě informací a podkladů podle písmene a) ohodnotí bonitu příjemce úvěru nejhůře interním ratingem odpovídajícím stupni B–,
c) úvěr poskytnutý úvěrující bankou příjemci
úvěru
1. činí nejvíce 25 % z celkového ročního obratu
příjemce úvěru v roce 2019, kde obrat odpovídá celkovým ročním tržbám z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží
za poslední účetní období, nejméně však
částku odpovídající 5 000 000 Kč, přičemž
marže úvěrující banky za poskytnutý úvěr
nepřesahuje následující hodnotu pro danou
dobu, na kterou je úvěr poskytován:

Úvěr do 1 roku

Úvěr do 3 let

Úvěr do 5 let

1,5 % p. a.

2,5 % p. a.

3,5 % p.a.

3

) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno
pod číslem dokumentu C (2003) 1422) (2003/361/EC).

4

) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
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2. bude poskytnut za účelem financování provozních nákladů, pracovního kapitálu, výdajů na inovaci a zkvalitnění výroby (investiční úvěr) a na udržení podnikání, případně
na základě souhlasu exportní pojišťovny i na
financování již poskytnutých úvěrů za účelem financování provozních nákladů, pracovního kapitálu, výdajů na inovaci a zkvalitnění výroby a na udržení podnikání (refinancování), kdy za doložení exportní orientace
a vývozu se považuje prokázání podílu vývozu podle odstavce 1 písm. b) a za doložení
udržení podnikání a doložení nedostatku likvidity se považuje čestné prohlášení příjemce úvěru podle písmene a) bodu 2,
d) účel úvěru poskytnutého úvěrující bankou bude
příjemcem úvěru s výjimkou doložení udržení
podnikání a nedostatku likvidity podle písmene c) bodu 2 prokázán úvěrující bance v souladu
s obvyklými postupy úvěrujících bank,
e) celková výše všech zárukou exportní pojišťovny zajištěných nesplacených úvěrových jistin
poskytnutých příjemci úvěru nepřekročí částku odpovídající 2 000 000 000 Kč na příjemce
úvěru nebo na ekonomicky spjatou skupinu1)
příjemce úvěru, je-li jejím členem,
f) úvěrující banka zavázala příjemce úvěru ve
smlouvě o úvěru k plnění dále uvedených povinností, které bude v průběhu trvání úvěru
v termínech stanovených smlouvou o úvěru
kontrolovat, a to
1. řádné a včasné placení závazků dodavatelům;
za provedení platby řádně a včas se považuje
její provedení nejpozději do 21 dnů ode dne
data splatnosti, pokud takovéto opožděné
úhrady nepřekročí 10 % ze zůstatku všech
splatných závazků ke konci kalendářního
měsíce,
2. řádné a včasné vyplácení mezd zaměstnancům,
3. omezení výplaty dividend nebo jiného podílu na zisku, zákaz prodeje majetkových
podílů a prodeje veškerého dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku nebo jejich
zatížení právy třetích osob bez souhlasu úvěrující banky po dobu, na kterou je záruka
poskytnuta,
4. další povinnosti nezbytné pro řádné vysta-
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vení záruk požadované exportní pojišťovnou,
g) úvěrující banka se zaváže, že právo uplatnit záruku a právo na plnění ze záruky nepostoupí na
jinou osobu a že uplatní postupy podle § 6
odst. 2.
§4
(1) Doba, na kterou jsou úvěr a záruka poskytovány, může činit nejvýše tři roky pro provozní
úvěry, úvěry na financování pracovního kapitálu
a na udržení podnikání, a nejvýše pět let pro investiční úvěry.
(2) Před uplynutím doby podle odstavce 1 nesmí úvěrující banka bez souhlasu exportní pojišťovny požádat o předčasné splacení úvěru nebo učinit
splatným poskytnutý úvěr, který je zajištěn zárukou,
anebo podat návrh na zahájení insolvenčního řízení
nebo se k takovému návrhu připojit. Příjemce úvěru
může poskytnutý úvěr kdykoliv splatit dříve, a to
bez placení jakýchkoliv poplatků a nákladů s tím
spojených.
(3) Exportní pojišťovna bude na vyžádání informovat úvěrující banky o využití limitu podle § 3
odst. 2 písm. e).
§5
(1) Exportní pojišťovna jako výstavce ručí za
splnění závazků příjemců úvěru do výše a za podmínek uvedených v záruční listině. Příjemce úvěru
nahradí exportní pojišťovně to, co plnila z poskytnuté záruky.
(2) Úvěrující banka zaplatí exportní pojišťovně
za poskytnutí záruky odměnu, jejíž výše se stanoví
vynásobením celkové výše úvěrové jistiny poskytovaného úvěru anebo celkové nesplacené úvěrové jistiny, pokud se úvěr průběžně splácí, a níže uvedené
sazby odměny odpovídající stupni interního ratingu
příjemce úvěru stanoveného exportní pojišťovnou
a odpovídajícímu roku platnosti záruky. Sazby odměn zohledňují kreditní kvalitu příjemce úvěru a minimální sazby stanovené sdělením Evropské komise2), které vycházejí z kalkulace nákladů na podstupované riziko. Sazby odměny odpovídají výši
krytí nesplacené úvěrové jistiny podle § 6.
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Interní rating
exportní pojišťovny

Sazba odměny
za 1. rok (p. a.)

Sazba odměny
za 2. a 3. rok (p. a.)

Sazba odměny
za 4. a 5. rok (p. a.)

do B+

0,45 %

0,90 %

1,80 %

B

0,60 %

1,20 %

2,00 %

B–

1,14 %

1,75 %

2,19 %

(3) Odměna podle odstavce 2 je stanovena za
dobu platnosti záruky, s možností splátek v jednotlivých letech platnosti záruky. Má-li exportní pojišťovna z poskytnuté záruky plnit, bude odměna úvěrující bankou doplacena poměrně k částce plnění ze
záruky. Bude-li při bezeškodním průběhu záruka na
žádost úvěrující banky předčasně ukončena, stanoví
se odměna jen za skutečnou dobu platnosti záruky.

na poskytla záruku, a to v poměru sdílení rizika
s exportní pojišťovnou.

§6

(1) Fond na krytí závazků z poskytovaných záruk (dále jen „fond“) je tvořen peněžními prostředky
poskytovanými ze státního rozpočtu exportní pojišťovně na základě rozhodnutí vlády, příjmy plynoucími z vystavených záruk a příjmy plynoucími z úrokových výnosů finančního umístění peněžních prostředků fondu.

Výše krytí nesplacené úvěrové jistiny
(1) Záruku je možné poskytnout až do výše
80 % úvěrové jistiny, pokud hodnocení příjemce
úvěru interním ratingem exportní pojišťovny bude
lepší než stupeň B–. V případě hodnocení příjemce
úvěru interním ratingem exportní pojišťovny odpovídajícím stupni B– lze záruku poskytnout pouze do
výše 70 % úvěrové jistiny. V části úvěrové jistiny, na
jejíž splacení není poskytnuta záruka, nese úvěrové
riziko úvěrující banka.
(2) V případě plnění z poskytnuté záruky má
úvěrující banka povinnost na základě požadavku
exportní pojišťovny vymáhat na příjemci úvěru i pohledávku exportní pojišťovny na náhradu nebo v souvislosti s plněním ze záruky. Úvěrující banka a příjemce úvěru mají za povinnost sjednat případné další
zajištění splácení úvěrové jistiny tak, aby toto zajišťovalo i budoucí pohledávku exportní pojišťovny na
náhradu nebo v souvislosti s plněním ze záruky.
Úvěrující banka poskytne exportní pojišťovně podíl
na veškerých výnosech z dalšího zajištění splácení
úvěrové jistiny, za jehož splacení exportní pojišťov-

§7
Postup vyplácení veškerých peněžních prostředků
ze státního rozpočtu ve prospěch
exportní pojišťovny a způsob tvorby fondu
na krytí závazků z poskytovaných záruk

(2) Prvotní peněžní vklad do fondu činí
4 000 000 000 Kč. O jeho poskytnutí ze státního
rozpočtu rozhodne vláda.
(3) O dalším poskytnutí peněžních prostředků
ze státního rozpočtu do fondu vláda rozhodne na
základě materiálu zpracovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí v návaznosti na žádost exportní pojišťovny
o doplnění fondu předložené Ministerstvu průmyslu
a obchodu a Ministerstvu financí.
(4) Exportní pojišťovna předloží žádost o doplnění fondu Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí v případě, že došlo nebo v následujících 6 měsících dojde k poklesu peněžních prostředků fondu pod částku vyčíslenou podle § 9.
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(5) Exportní pojišťovna v žádosti o doplnění
fondu odůvodní výši požadovaných peněžních prostředků ze státního rozpočtu kvalifikovaným odhadem očekávaných ztrát z poskytování záruk. Při
odhadu očekávaných ztrát z poskytování záruk
zohlední exportní pojišťovna zejména vliv příjmů
z vystavených záruk, příjmů z úrokových výnosů
finančního umístění peněžních prostředků fondu
a nákladů hrazených z fondu. Náklady hrazenými
z fondu jsou náklady na plnění ze záruk, poměrná
část provozních nákladů exportní pojišťovny a náklady na finanční umístění peněžních prostředků
fondu.
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§9
Poměr mezi fondem na krytí závazků
z poskytovaných záruk a celkovými závazky
z poskytování záruk
Výše fondu na krytí závazků z poskytovaných
záruk nesmí klesnout pod částku odpovídající 8 %
celkových závazků z poskytování záruk.
§ 10
Oznamovací povinnost

§8

Oznamovací povinnost vůči orgánům Evropské
unie v souladu s pravidly stanovenými pro poskytování státní pomoci formou vystavování záruk plní
Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Část pojistné kapacity
připadající na poskytnuté záruky

§ 11

Část pojistné kapacity exportní pojišťovny
pro rok 2020 určené na poskytnutí záruk činí
142 000 000 000 Kč.

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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