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VYHLÁŠKA

ze dne 15. února 2023,

kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení 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. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 6 odst. 6
zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování
vývozu se státní podporou, ve znění zákona č. 323/
/2022 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení 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. 60/1998 Sb., ve znění
vyhlášky č. 88/2000 Sb., vyhlášky č. 355/2001 Sb.,
vyhlášky č. 29/2003 Sb., vyhlášky č. 407/2006 Sb.,
vyhlášky č. 62/2010 Sb., vyhlášky č. 116/2015 Sb.
a vyhlášky č. 216/2016 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se text „č. 58/1995 Sb.,“
a slova „a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nej-
vyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.,“ zrušují.

2. § 7 včetně nadpisu zní:

„§ 7

Požadavek na zahrnutí peněžních prostředků
určených na dotace na úhradu ztrát

(1) Požadavek na zahrnutí peněžních prostřed-
ků určených na dotaci na úhradu ztrát vyplývajících
exportní bance z provozování dlouhodobého pod-
pořeného financování (dále jen „dotace na úhradu
ztrát“) do návrhu státního rozpočtu uplatní exportní
banka u Ministerstva financí při sestavování státního
rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

(2) Požadavek podle odstavce 1 exportní banka
uplatní do konce měsíce února každého roku na zá-
kladě kvalifikovaného odhadu výše dotace na úhradu
ztrát podle § 6 odst. 4 zákona a

a) přehledu o stavu závazků vyplývajících ze
smluv o získávání dlouhodobých finančních
zdrojů uzavřených ke dni předložení žádosti

o poskytnutí dotace na úhradu ztrát podle § 6
odst. 4 zákona,

b) přehledu o předpokládaném objemu dlouho-
dobých finančních zdrojů v rozpočtovém roce
splatných,

c) analýzy předpokládané potřeby získání no-
vých finančních zdrojů ve vazbě na jejich užití
k 31. prosinci příslušného rozpočtového roku,

d) podkladů a dokumentů, na jejichž základě byl
tento požadavek zpracován.

(3) K požadavku podle odstavce 1 přiloží
exportní banka Ministerstvu financí kvalifikovaný
odhad požadavku na dotace ze státního rozpočtu
pro střednědobý výhled pro další dva roky následu-
jící po aktuálním rozpočtovém roce. Tento kvalifi-
kovaný odhad požadavku exportní banka doloží
střednědobým výhledem těchto položek:

a) čisté úrokové výnosy,

b) čisté výnosy z poplatků a provizí,

c) zisk nebo ztráta z finančních činností,

d) správní náklady a odpisy,

e) ostatní provozní výnosy a náklady,

f) rezervy a opravné položky.“.

3. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 7a

Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztrát

(1) Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztrát
podle § 6 odst. 4 zákona exportní banka předkládá
na základě auditovaných výsledků hospodaření a vy-
číslení nároku na dotaci k 31. prosinci daného roku,
a to nejpozději do 15. dubna roku následujícího.

(2) Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztrát
exportní banka nepředkládá, není-li vykázána ztráta
podle § 6 odst. 4 zákona.
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(3) Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztrát
obsahuje

a) požadovanou výši dotace na úhradu ztrát za
předcházející rozpočtový rok,

b) informaci o stavu státní záruky,

c) přehled obchodních případů uspořádaný podle
typu obchodu a v případě obchodních případů
typu úvěrových obchodů v členění podle pravi-
del pro posuzování aktiv, která vydává Česká
národní banka na základě zákona o bankách,
který obsahuje tyto informace o každém sjed-
naném obchodním případu v rámci dlouho-
dobého podpořeného financování:

1. číslo smlouvy nebo obchodního případu,
2. identifikaci smluvních stran pro každý ob-

chodní případ, kterou je obchodní firma
nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,
je-li přiděleno,

3. údaj, zda smluvní strana je například expor-
térem, dodavatelem pro vývoz, dovozcem,
garantem nebo ručitelem,

4. typ obchodu,

5. výši uzavřeného obchodu vyjádřenou v mě-
ně, ve které byl obchod uzavřen, a v korunách
českých,

6. výši úvěrového rámce a příslibu,
7. způsob čerpání smluvního plnění,
8. způsob a hodnotu zajištění,
9. výši pohledávky bez opravné položky a vy-

tvořenou výši opravné položky, rezervy, ná-
klady na odpisy k dané pohledávce a

10. informace o modifikaci finančních aktiv
podle IFRS 9 (Mezinárodní standardy účet-
ního výkaznictví) a

d) informaci o činnostech v rámci programů pro
vydávání cenných papírů a zaknihovaných cen-
ných papírů v daném období.

(4) K žádosti o poskytnutí dotace na úhradu

ztrát podle § 6 odst. 4 zákona se v elektronické po-
době na elektronickém nosiči dat přikládají

a) hlavní účetní kniha v rozsahu dat a informací
k podpořenému financování s nárokem na do-
taci v podrobném členění uzavřená k posled-
nímu dni období, ke kterému se žádost vzta-
huje,

b) všechna data a informace, na jejichž základě byl
exportní bankou proveden výpočet dotace na
úhradu ztrát z podpořeného financování s náro-
kem na dotaci, a to ve strukturované tabulkové
podobě,

c) zpráva statutárního auditora o ověření účetní
závěrky roku, ke kterému se vztahuje tato žá-
dost o dotaci, a

d) všechna data a informace, na jejichž základě byl
exportní bankou proveden výpočet 100 bazic-
kých bodů podle § 6 odst. 2 zákona, a to v ta-
bulkové podobě.

§ 7b

Kontrola správnosti výše dotace
na úhradu ztrát a způsob poskytnutí

(1) Dotaci na úhradu ztrát Ministerstvo financí
poskytne na základě výsledku kontroly správnosti
vyčíslení výše dotace na úhradu ztrát. Kontrolu
správnosti vyčíslení výše dotace na úhradu ztrát
podle § 6 odst. 4 zákona Ministerstvo financí zahájí
bezodkladně po podání žádosti.

(2) Příslušnou výši dotace na úhradu ztrát zašle
Ministerstvo financí exportní bance na účet podří-
zený státní pokladně vedený u České národní banky
podle zákona o rozpočtových pravidlech.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni vyhlášení.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 17. února 2023

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy
arcibiskupem olomouckým

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 1. března 2023 se k 75. výročí
jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem
olomouckým vydává pamětní stříbrná mince po
200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem.

(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvouset-
koruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při
ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu
stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru
0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle
0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním
provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je uprostřed

mincovního pole ztvárněn kříž v trnové koruně.
Kříž je částečně překryt malým štítem z osobního
znaku arcibiskupa Josefa Karla Matochy. Po obvodu
mince se v opisu nachází text „ČESKÁ REPUB-
LIKA“. Označení nominální hodnoty se zkratkou
peněžní jednotky „200 Kč“ je umístěno při spodním
okraji mince. Značka České mincovny tvořená pís-
meny „Č“ a „M“ je umístěna při pravém spodním
okraji malého štítu.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je ztvár-
něn portrét Josefa Karla Matochy. Při pravém spod-
ním okraji mince je umístěna zjednodušená varianta
znaku Arcibiskupství olomouckého a vpravo nad ní
texty „1948“ a „2023“. Texty „JOSEF KAREL
MATOCHA“ a „JMENOVÁNÍ ARCIBISKU-
PEM OLOMOUCKÝM“ se nachází v neúplném
opisu po obvodu mince. Iniciály autorky mince
Mgr. Marie Šeborové, které jsou tvořeny kompozicí
písmen „M“ a „Š“, jsou umístěny nad textem „1948“.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno
v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2023.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 43/2023 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy
arcibiskupem olomouckým

(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 20. února 2023

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce
konaných dne 18. února 2023

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové vý-
sledky opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 342/2022 Sb. se dne 18. února 2023 konaly v souladu se
zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, opakované volby do zastupitelstva obce.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 1
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 210
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 180
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 7

v tom podle volebních stran:

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 7

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se,

seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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