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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění zákona
č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 11a odst. 2, § 12 a 13 zá-
kona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se sta-
noví technické požadavky na vybrané stavební vý-
robky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., se
mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „nařízení
vlády č. 127/2004 Sb.“ nahrazují slovy „pozdějších
předpisů.“.

2. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „určený vý-
robcem nebo dovozcem“ nahrazují slovy „nebo se-
stava určené“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem
„jejich“.

3. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) sestavou výrobek uvedený na trh jedním výrob-
cem, sestávající alespoň ze dvou samostatných
součástí, které je třeba sestavit pro zabudování
do stavby.“.

4. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 1a zní:

„(3) Toto nařízení se nevztahuje na výrobky,
jejichž posuzování a ověřování stálosti vlastností sta-
novuje přímo použitelný předpis Evropské unie
upravující stavební výrobky1a).

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/
/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmo-
nizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na
trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS,
v platném znění.“.

5. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Například § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technic-
kých požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/
/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných tech-
nických požadavcích zabezpečujících bezbariérové uží-
vání staveb, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemic-
kých směsích a o změně některých zákonů (chemický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997
Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vi-
brací, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 376/2001
Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zá-
kon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zá-
konů (vodní zákon), zákon č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném regis-
tru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 5 odst. 2 písm. c) se za slovo „provede“
vkládají slova „počáteční prověrku v místě výro-
by a“.

7. V § 5 odst. 4 se za slovy „u výrobce“ slova
„v místě výroby“ zrušují.

8. § 5a včetně nadpisu zní:

„§ 5a

Certifikace bez zkoušek při dohledu

(1) Při certifikaci bez zkoušek při dohledu platí
§ 5 odst. 1 až 3 obdobně.

(2) Autorizovaná osoba provádí nejméně jeden-
krát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním
systému řízení výroby u výrobce. O vyhodnocení
dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou
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předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí ne-
dostatky fungování požadovaného systému řízení
výroby u výrobce nebo nedostatky požadovaných
vlastností výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit
jí vydaný certifikát.

(3) Autorizovaná osoba provádí nejméně jeden-
krát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním
kontroly výrobků u dovozce. O vyhodnocení do-
hledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá
dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedo-
statky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný
certifikát.“.

9. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slovo „provede“
vkládají slova „počáteční prověrku v místě výroby
a“, text „§ 6 odst. 1 písm. d)“ se nahrazuje textem
„odstavce 1 písm. d)“ a text „§ 6 odst. 1 písm. a)“ se
nahrazuje textem „odstavce 1 písm. a)“.

10. V § 6 odst. 2 písm. c) se slova „v místě vý-
roby“ zrušují.

11. V § 6 odst. 3 se za slova „osobě možnost“
vkládají slova „provedení počáteční prověrky v místě
výroby nebo“.

12. V § 10 se text „§ 6“ nahrazuje textem
„§ 5a“.

13. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „českém jazyce a“ vkládají slova „poskytuje jej
uživatelům stavebních výrobků v tištěné podobě
nebo na internetových stránkách. Prohlášení o shodě
musí být označeno jedinečným nezaměnitelným
identifikačním údajem ve smyslu písmene b), který
umožňuje jednoznačnou identifikaci výrobku. Pro-
hlášení o shodě dále“.

14. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

15. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

16. V § 13a se na konci textu odstavce 2 do-
plňují slova „ ; v takovém případě smí úkoly dovozce
podle § 2 až 8 a § 10 plnit též distributor anebo
zplnomocněný zástupce“.

17. V § 13a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Postupují-li distributor nebo zplnomoc-
něný zástupce podle odstavce 2, vztahují se na ně
povinnosti dovozce.“.

18. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování hospo-
dárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily základní požadavky na stavby stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie1) upravujícím podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Tyto základní požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za
předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po
dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržo-
vány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.

POZNÁMKA:
1) Příloha I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady
89/106/EHS.“.
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19. V příloze č. 2 skupině „1. Stavební výrobky
pro betonové a železobetonové části staveb“ polož-
ka 2 zní:

20. V příloze č. 2 skupině „1. Stavební výrobky
pro betonové a železobetonové části staveb“ polož-
ce 3 se za slovo „betonu“ doplňují slova „pórobe-
tonu a malt“.

21. V příloze č. 2 skupině „1. Stavební výrobky
pro betonové a železobetonové části staveb“ polož-
ce 4 se za slovo „Přísady“ vkládají slova „a příměsi“.

22. V příloze č. 2 skupině „1. Stavební výrobky
pro betonové a železobetonové části staveb“ polož-
ce 12 písm. a) se za slovo „stěn“ vkládají slova
„a stropů“.

23. V příloze č. 2 skupině „2. Stavební výrobky
pro zděné stavby“ položka 2 zní:
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24. V příloze č. 2 skupině „2. Stavební výrobky
pro zděné stavby“ položce 4 se slova „ , který může
být vystaven“ nahrazují slovy „a uvnitř, které mo-
hou být vystaveny“.

25. V příloze č. 2 skupině „3. Stavební výrobky
ze dřeva a dřevěné konstrukce“ se na konci doplňuje
položka 8, která zní:

26. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, te-
pelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační
materiály, střešní krytiny a lepidla“ se na konci po-
ložky 4 doplňují slova „ , výrobky pro těsnění spár
a prostupů železobetonových vodonepropustných
konstrukcí“.

27. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, tepel-
ně izolační materiály a výrobky, hydroizolační ma-
teriály, střešní krytiny a lepidla“ položce 5 písm. a)
třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

28. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, te-
pelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační
materiály, střešní krytiny a lepidla“ položce 6
písm. a) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje tex-
tem „§ 5a“.

29. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné,
tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolač-
ní materiály, střešní krytiny a lepidla“ položka 10
zní:
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30. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, te-
pelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační
materiály, střešní krytiny a lepidla“ položce 11 se
slova „a lepidla“ nahrazují slovy „ , lepidla a těsnicí
pásky“.

31. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, te-
pelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační

materiály, střešní krytiny a lepidla“ položce 12 se
slova „výrobky pro požární ochranu“ nahrazují
slovy „výrobky pro ochranu proti požáru“.

32. V příloze č. 2 skupině „5. Ochranné, te-
pelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační
materiály, střešní krytiny a lepidla“ se doplňují po-
ložky 18 až 22, které znějí:
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33. V příloze č. 2 skupině „6. Stavební výrobky
ze skla“ položce 1 písm. b) třetím sloupci se text
„§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

34. V příloze č. 2 skupině „6. Stavební výrobky
ze skla“ položce 3 písm. a) a b) třetím sloupci se text
„§ 5“ nahrazuje textem „§ 7“.

35. V příloze č. 2 skupině „6. Stavební výrobky
ze skla“ položce 5 písm. b) třetím sloupci se text
„§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

36. V příloze č. 2 skupině „7. Stavební výrobky
pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů“
položce 4 písm. a) se slova „pro použití ve vozov-
kách, parkovacích plochách, krajnicích“ zrušují.

37. V příloze č. 2 skupině „8. Stavební výrobky

pro otvorové výplně“ položce 1 třetím sloupci se
text „§ 5a“ nahrazuje textem „§ 5“.

38. V příloze č. 2 skupině „8. Stavební výrob-
ky pro otvorové výplně“ položce 2 se doplňují slo-
va „ , pro ochranu proti tlakové vodě“.

39. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní mate-
riály, výrobky, konstrukce a zařízení“ položce 2 se
doplňují slova „a zdiva“.

40. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní mate-
riály, výrobky, konstrukce a zařízení“ položce 4 se
za slovo „spár“ vkládají slova „a čepy pro kon-
strukční spoje“.

41. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní mate-
riály, výrobky, konstrukce a zařízení“ položka 5 zní:
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42. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní mate-
riály, výrobky, konstrukce a zařízení“ položce 7
písm. b) se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

43. V příloze č. 2 skupině „9. Zvláštní mate-
riály, výrobky, konstrukce a zařízení“ se doplňují
položky 23 až 27, které znějí:

44. V příloze č. 2 skupině „10. Technická za-
řízení staveb“ položka 3 zní:
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45. V příloze č. 2 skupině „10. Technická za-
řízení staveb“ položce 4 třetím sloupci se text „§ 5a“
nahrazuje textem „§ 5“.

46. V příloze č. 2 skupině „10. Technická za-

řízení staveb“ položce 13 se slova „Elektrické ka-
bely, domovní“ nahrazují slovem „Domovní“.

47. V příloze č. 2 skupině „10. Technická za-
řízení staveb“ se doplňují položky 14 až 17, které
znějí:

48. V příloze č. 2 skupině „11. Stavební vý-
robky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn,
stropů, podlah“ položce 1 se za slova „prvky, dlaž-
dice,“ vkládá slovo „profily,“.

49. V příloze č. 2 skupině „11. Stavební vý-
robky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn,
stropů, podlah“ položce 6 písm. b) třetím sloupci
se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskon-
čená se dokončí a práva a povinnosti s nimi souvise-
jící se posoudí podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto nařízení.

2. Dokumenty vydané nebo pořízené při posu-
zování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody
nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o po-
souzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-
tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18 až 49,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 8. července 2016,

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 § 1 odst. 4,
§ 4 odst. 5 a 7, § 6 odst. 4 a § 7b odst. 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 zákona
č. 60/1998 Sb., zákona č. 293/2009 Sb. a zákona
č. 230/2013 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. a vyhlášky č. 116/2015 Sb.,
se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Způsob výpočtu pojistné kapacity
exportní pojišťovny

(K § 4 odst. 5 zákona)

Výpočet požadované pojistné kapacity exportní
pojišťovna provede jako součet úhrnných hodnot
vývozních úvěrových rizik

a) krytých platnými pojistnými smlouvami sníže-
ných o hodnoty předpokládaných splátek pojiš-
těných úvěrů,

b) obsažených ve smlouvách z aktivní zajišťovací
činnosti,

c) obsažených ve smlouvách o příslibu pojištění a

d) navržených v rozpracovaných pojistných
smlouvách, jejichž uzavření lze kvalifikovaně
předpokládat v kalendářním roce, na který je
státní rozpočet sestavován.“.

2. V § 3 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Tento požadavek exportní pojišťovna zdůvodní
rozborem

a) stavu fondů a rezerv pro pojištění vývozních
úvěrových rizik ve vazbě na aktuální a předpo-
kládaný vývoj pojistné angažovanosti4) a

b) hodnoty aktuální a předpokládané výše primár-
ního kapitálu ve vazbě na aktuální a předpoklá-
daný vývoj solventnostního kapitálového poža-
davku a minimálního kapitálového požadavku
podle § 4a odst. 3 a § 8 odst. 7 zákona a podle
zákona upravujícího pojišťovnictví.“.

3. V § 3 odst. 3 se ve větě první za slova „po-
jistných fondů“ vkládají slova „podle odstavce 2
písm. a)“, za slova „ze stavu technických rezerv“ se
vkládají slova „vypočítaných podle zákona upravu-
jícího pojišťovnictví“ a slova „změny stavu technic-
kých rezerv,“ se zrušují.

4. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Při zpracování návrhu výše dotace ze zdrojů stát-
ního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů podle
odstavce 2 písm. b) vychází exportní pojišťovna
z aktuálních hodnot primárního kapitálu, solvent-
nostního kapitálového požadavku a minimálního ka-
pitálového požadavku a z předpokladu hodnot
těchto veličin na konci jednotlivých čtvrtletí roku,
na který je státní rozpočet sestavován, to vše v závis-
losti na aktuálním a předpokládaném vývoji pojistné
angažovanosti v tomto období.“.

5. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Uvolňování schválených dotací ze státního
rozpočtu probíhá podle rozhodnutí ministerstva na
základě žádosti exportní pojišťovny o doplnění
fondů podle odstavce 1 v návaznosti na požadavek
podle odstavce 2, ve které exportní pojišťovna uvede
aktuální stav pojistné angažovanosti, stav technic-
kých rezerv vypočítaných podle zákona upravují-
cího pojišťovnictví a pojistných fondů a předpoklad
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vývoje hodnot těchto veličin na nadcházející období
minimálně 90 dnů, při zohlednění předpokládaných
peněžních toků z přijatého pojistného, zaplaceného
zajistného, vyplacených pojistných plnění a vymože-
ných pohledávek v tomto období. Dále exportní po-
jišťovna uvede v žádosti aktuální hodnoty primár-
ního kapitálu, solventnostního kapitálového poža-
davku a minimálního kapitálového požadavku
a předpoklad hodnot těchto veličin na konci jednot-
livých čtvrtletí běžného účetního období. Tyto před-
poklady jsou kvalifikovaným odhadem exportní po-
jišťovny.“.

6. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) V případě poklesu hodnoty primárního
kapitálu exportní pojišťovny pod výši podle § 4a
odst. 3 zákona nebo pod výši minimálního kapitálo-
vého požadavku v průběhu roku nebo nařídí-li Čes-
ká národní banka exportní pojišťovně předložit jí ke
schválení ozdravný plán nebo plán krátkodobého
financování, požádá bez zbytečného odkladu
exportní pojišťovna v souladu s § 8 odst. 7 zákona
ministerstvo o doplnění fondů podle odstavce 1 v ná-
vaznosti na požadavek podle odstavce 2. V žádosti
exportní pojišťovna uvede zdůvodnění nedostateč-
nosti jejího primárního kapitálu k plnění solvent-
nostního kapitálového požadavku a minimálního ka-
pitálového požadavku včetně předpokladu budou-
cího vývoje primárního kapitálu, solventnostního
kapitálového požadavku a minimálního kapitálového
požadavku na konci každého kalendářního roku
v nejbližších třech letech, to vše v závislosti na ak-
tuálním a předpokládaném vývoji pojistné angažova-
nosti v tomto období, a návrh opatření vedoucích ke
snížení jejího rizikového profilu. Tyto předpoklady
jsou kvalifikovaným odhadem exportní pojišťovny.“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako od-
stavce 6 až 9.

7. V § 3 odst. 8 se v úvodní části ustanovení
číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

8. V § 3 odst. 8 písm. c) se slova „1 písm. b)“
nahrazují číslem „2“.

9. V § 3 odstavec 9 zní:

„(9) Po posouzení oprávněnosti požadavků po-
dle odstavců 4, 5 a 8 písm. c) je požadovaná částka
uvolněna jako dotace ze státního rozpočtu s určením

na tvorbu fondů pro pojišťování vývozních úvěro-
vých rizik.“.

10. § 7 včetně nadpisu zní:

„§ 7

Způsob předkládání žádosti o dotování ztrát
a způsob úhrady dotací
(K § 6 odst. 4 zákona)

(1) Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztrát
vyplývajících exportní bance z provozování podpo-
řeného financování ze státního rozpočtu (dále jen
„dotace na úhradu ztrát“) exportní banka předkládá

a) při sestavování státního rozpočtu na příslušný
rozpočtový rok, a to k poslednímu dni měsíce
února každého roku na základě kvalifikovaného
odhadu výše dotace na úhradu ztrát,

b) před poskytnutím dotace na úhradu ztrát v da-
ném roce způsobem stanoveným v odstavci 2.

(2) Dotace na úhradu ztrát podle odstavce 1
písm. b) se poskytuje v průběhu daného roku
čtvrtletně formou zálohy na základě skutečnosti vy-
kázané v účetnictví na konci každého čtvrtletí. Zá-
lohové vyčíslení dotace na úhradu ztrát předkládá
exportní banka ministerstvu do dvacátého dne mě-
síce bezprostředně následujícího po skončení
čtvrtletí. Zálohové vyčíslení dotace na úhradu ztrát
za čtvrté čtvrtletí předkládá exportní banka minister-
stvu podle předběžné skutečnosti vykázané v účet-
nictví exportní banky k 31. prosinci daného roku
nejpozději do 10. ledna následujícího roku. Dotace
na úhradu ztrát za příslušné čtvrtletí se poskytne do
30 dnů ode dne zahájení kontroly správnosti vy-
číslení výše dotace na úhradu ztrát ministerstvem.
Kontrolu správnosti vyčíslení výše dotace na úhradu
ztrát ministerstvo zahájí následující pracovní den po
doručení žádosti; o tomto zahájení ministerstvo
exportní banku bez zbytečného odkladu informuje.
V případě, že ministerstvo zjistí ve vyčíslení dotace
na úhradu ztrát nesprávnosti, informuje o nich
exportní banku do 3 pracovních dnů a stanoví lhůtu
pro jejich odstranění. Lhůta pro úhradu ztrát za pří-
slušné čtvrtletí se přerušuje do doby odstranění ne-
správností exportní bankou. Exportní banka fi-
nančně vypořádá poskytnuté dotace na úhradu ztrát
za daný kalendářní rok podle zásad a ve lhůtách sta-
novených vyhláškou ministerstva upravující finanční
vypořádání se státním rozpočtem.
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(3) Žádost o dotaci podle odstavce 1 písm. a)
obsahuje předpokládanou výši dotace na úhradu
ztrát na příslušný rozpočtový rok. K žádosti se při-
kládá analýza předpokládané potřeby výše dotace na
úhradu ztrát, přehled o stavu závazků, vyplývajících
ze smluv o získávání dlouhodobých finančních
zdrojů uzavřených ke dni podání žádosti, přehled
o předpokládaném objemu dlouhodobých finanč-
ních zdrojů v rozpočtovém roce splatných, předpo-
kládanou potřebu získání nových finančních zdrojů
ve vazbě na jejich užití k 31. prosinci příslušného
rozpočtového roku, podklady a dokumenty, na je-
jichž základě byla analýza zpracována.

(4) Žádost o dotaci podle odstavce 1 písm. b)
obsahuje alespoň

a) informaci o stavu státní záruky,

b) informaci o sjednaných obchodních případech;
číslo smlouvy nebo obchodního případu, kom-
pletní identifikaci smluvních stran pro každý
obchodní případ, kterou je název, sídlo a identi-
fikační číslo společnosti, bylo-li přiděleno, a dále
údaj, zda se jedná například o exportéra, vý-
robce, dovozce, garanta, ručitele, typ obchodu
(například přímý úvěr, refinanční úvěr, záruka,
operace s deriváty), výši uzavřeného obchodu
vyjádřenou v měně, ve které byl obchod uza-
vřen, a v českých korunách, výši úvěrového
rámce a příslibu, způsob čerpání smluvního
plnění, způsob a hodnotu zajištění, výši pohle-
dávky bez opravné položky a vytvořenou výši
opravné položky k dané pohledávce; přehled
obchodních případů je uspořádán podle typu
obchodu, úvěrové obchody v členění podle pra-
videl pro posuzování aktiv, která vydává Česká
národní banka na základě zákona o bankách, a

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

(5) K žádosti podle odstavce 1 písm. b) se
v elektronické podobě na elektronickém nosiči dat
vždy přikládají

a) hlavní účetní kniha v rozsahu dat/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 podobě.“.

11. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Dorovnávání úrokových rozdílů
(K § 7b odst. 7 zákona)

(1) Úrokový rozdíl se vypočítává podle vzorce:

kde:
ÚR je úrokový rozdíl,
JÚ je jistina úvěru,
Rfix je sjednaná pevná úroková sazba v pro-

centech ročně,
Ds je počet dní úročeného salda jistiny úvěru

v zúčtovacím období,
Rt je pohyblivá úroková sazba v procentech

ročně,
Mb je systémová marže banky vývozce.

(2) Pro účely stanovení pohyblivé úrokové
sazby se použije šestiměsíční úroková sazba IBOR
pro měnu, ve které je poskytnut vývozní úvěr, uve-
řejněná agenturou Reuters dva pracovní dny před
začátkem období, za které se provádí dorovnání.

(3) Úrokovou sazbou IBOR pro měnu, ve
které je poskytnut vývozní úvěr, se rozumí:

a) EURIBOR pro EUR,

b) LIBOR pro ostatní měny, pro které je stanovo-
ván a uveřejňován,

c) národní – IBOR pro měny, pro které není
LIBOR stanovován a uveřejňován.

(4) Pro účely přepočtu úrokového rozdílu na
české koruny se použije kurz české koruny k měně,
ve které je poskytnut vývozní úvěr, vyhlášený
Českou národní bankou pro poslední den úroko-
vého období, ze kterého se úrokový rozdíl počítá.
Výsledná částka se zaokrouhluje dolů na celé ko-
runy.“.
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12. § 8a včetně nadpisu zní:

„§ 8a

Výše systémové marže banky vývozce
(K § 1 odst. 4 zákona)

Systémová marže banky vývozce se stanoví při-
rážkou ve výši 0,5 % ročně k pohyblivé úrokové
sazbě IBOR podle § 8 odst. 2.“.

13. Příloha č. 2 se zrušuje.

14. Poznámka pod čarou č. 5a se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. čer-
vence 2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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