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ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2022

o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie
a o změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

VSTUP A DOVOZ
NĚKTERÝCH KULTURNÍCH STATKŮ
NA CELNÍ ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) další podmínky
pro vstup a dovoz kulturních statků na celní území
Evropské unie pro účely jejich zachování a postup
při vracení kulturních statků, které opustily území
země, v níž byly vytvořeny nebo objeveny, v roz-
poru s právními předpisy této země.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) kulturním statkem předmět, který je významný
pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu,
umění nebo vědu a je uveden v části A přílohy
k přímo použitelnému předpisu Evropské unie
o vstupu a dovozu kulturních statků1),

b) zemí původu stát, na jehož území byl kulturní
statek vytvořen nebo objeven a jehož území
není součástí celního území Evropské unie,

c) odbornou organizací státní příspěvková organi-
zace uvedená v příloze k tomuto zákonu.

§ 3

Orgány státní správy

(1) Ministerstvo kultury (dále jen „minister-

stvo“) je příslušným orgánem, který vykonává pů-
sobnost podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie o vstupu a dovozu kulturních statků1)
a podle tohoto zákona.

(2) Celní úřad vykonává působnost celního
orgánu podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie o vstupu a dovozu kulturních statků1).

§ 4

Vstup a dovoz kulturního statku
na celní území Evropské unie

Kdo dováží nebo kdo se podílí na vstupu kul-
turního statku ze země původu na celní území
Evropské unie, je povinen celnímu úřadu předložit
povolení k vývozu kulturního statku vydané orgá-
nem země původu nebo potvrzení orgánu země pů-
vodu o skutečnosti, že pro daný kulturní statek není
stanovena povinnost vývozního povolení, a další do-
kumenty prokazující, že se vývoz kulturního statku
uskutečnil v souladu s právními předpisy země pů-
vodu, (dále jen „dokumentace“).

§ 5

Zadržení předmětu

(1) Celní úřad zadrží předmět, který vstoupil
na celní území Evropské unie, má-li důvodné pode-
zření, že jde o kulturní statek a jeho vstupem na celní
území Evropské unie byl porušen přímo použitelný
předpis Evropské unie o vstupu a dovozu kulturních
statků1) nebo tento zákon. Celní úřad předmět také
zadrží, má-li důvodné pochybnosti o jeho původu,
souladu nakládání s ním s právními předpisy země
původu nebo o pravosti nebo platnosti dokumentace
předložené podle § 4. Celní úřad zadrží předmět
včetně dokumentace a dokladů předložených s cel-
ním prohlášením.
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(2) Zadržení předmětu celní úřad bezodkladně
oznámí ministerstvu a současně uvede, jsou-li mu
známy,

a) identifikační údaje osoby, které byl předmět za-
držen,

b) identifikační údaje držitele zadrženého před-
mětu,

c) identifikační údaje vlastníka zadrženého před-
mětu,

d) předpokládanou nebo uvedenou zemi původu
zadrženého předmětu,

e) datum vstupu předmětu na celní území Evrop-
ské unie a datum a místo zadržení předmětu a

f) den, kdy uplyne lhůta pro sdělení celního dluhu
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie, kterým se stanoví celní kodex Unie2).

(3) Celní úřad pořídí a současně s oznámením
podle odstavce 2 zašle ministerstvu popis a foto-
dokumentaci zadrženého předmětu a kopii doku-
mentace, celního prohlášení a dokladů předložených
s celním prohlášením.

(4) Je-li celnímu úřadu známa jiná překážka
propuštění zadrženého předmětu do navrženého cel-
ního režimu, oznámí ji celní úřad ministerstvu sou-
časně s oznámením podle odstavce 2.

(5) Poskytnutí údajů a podkladů podle od-
stavců 2 až 4 ministerstvu není porušením povinnosti
mlčenlivosti podle daňového řádu.

§ 6

Postup po zadržení předmětu

(1) Ministerstvo ve lhůtě 5 pracovních dnů od
obdržení oznámení a podkladů podle § 5 odst. 2 a 3
předběžně posoudí důvodnost zadržení předmětu
celním úřadem s ohledem na povahu tohoto před-
mětu a možné porušení přímo použitelného před-
pisu Evropské unie o vstupu a dovozu kulturních
statků1) a sdělí celnímu úřadu, že
a) zadržený předmět lze vrátit, nebo
b) zadržení předmětu dále trvá a celní úřad jej má

předat ministerstvu.

(2) Před sdělením podle odstavce 1 písm. b)

ministerstvo určí a vyrozumí odbornou organizaci,
u které bude zadržený předmět po dobu nezbytně
nutnou uschován, a stanoví lhůtu k jeho převzetí do
úschovy. Tato lhůta nesmí být delší než 10 pra-
covních dnů od obdržení oznámení a podkladů
podle § 5 odst. 2 a 3 ministerstvem.

(3) Určení odborné organizace, u které bude
zadržený předmět uschován, a lhůtu, v jaké jej tato
odborná organizace převezme od celního úřadu do
úschovy, ministerstvo sdělí celnímu úřadu současně
se sdělením podle odstavce 1 písm. b).

(4) Předání zadrženého předmětu včetně za-
držené dokumentace a dokladů předložených s cel-
ním prohlášením určené odborné organizaci se po-
važuje za jeho předání ministerstvu.

(5) Se zadrženým předmětem se v úschově na-
kládá podle podmínek stanovených přímo použitel-
ným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví
celní kodex Unie2), pro zboží, které bylo propuštěno
do celního režimu uskladnění v celním skladu.

(6) Zadržení předmětu trvá do dne, kdy

a) celní úřad obdrží sdělení podle odstavce 1
písm. a),

b) marně uplyne lhůta pro sdělení podle od-
stavce 1,

c) marně uplyne lhůta pro převzetí zadrženého
předmětu do úschovy podle odstavce 2,

d) celní úřad obdrží sdělení podle § 7 odst. 3
písm. a), nebo

e) nabyde právní moci rozhodnutí o zabavení za-
drženého předmětu.

§ 7

Posouzení zadrženého předmětu

(1) Odborná organizace do 30 pracovních dnů
od převzetí zadrženého předmětu do úschovy předá
ministerstvu zprávu, ve které uvede, zda se jedná
o kulturní statek a jaká je země jeho původu, popří-
padě skutečnost, že zadržený předmět je uveden na
indikativním seznamu ohrožených památek nebo je
evidován v mezinárodních registrech jako odcizený.

(2) Poskytnutí údajů a podkladů podle § 5
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odst. 2 až 4 odborné organizaci není porušením po-
vinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

(3) Ministerstvo do 40 pracovních dnů od pře-
vzetí zadrženého předmětu odbornou organizací do
úschovy

a) sdělí celnímu úřadu, že vstupem zadrženého
předmětu na celní území Evropské unie nebyl
porušen přímo použitelný předpis Evropské
unie o vstupu a dovozu kulturních statků1),
nebo

b) vydá rozhodnutí o zabavení zadrženého před-
mětu.

§ 8

Vrácení zadrženého předmětu

(1) Neoznámí-li celní úřad do 10 pracovních
dnů od obdržení sdělení ministerstva podle § 7
odst. 3 písm. a), že existuje jiná překážka propuštění
zadrženého předmětu do navrženého celního re-
žimu, vrátí ministerstvo zadržený předmět, doku-
mentaci a doklady předložené s celním prohlášením
prostřednictvím odborné organizace, u níž je uscho-
ván, vlastníkovi, a není-li znám, osobě, které byl
předmět zadržen.

(2) Existuje-li překážka propuštění zadrženého
předmětu do navrženého celního režimu, předá mi-
nisterstvo zadržený předmět, dokumentaci a doklady
předložené s celním prohlášením prostřednictvím
odborné organizace, u níž je uschován, celnímu
úřadu. Obdobně ministerstvo postupuje v případě,
že se postupem podle odstavce 1 nepodaří vrátit za-
držený předmět vlastníkovi ani osobě, které byl za-
držen.

§ 9

Postup při zadržení a vracení předmětu

Celní úřad a ministerstvo při zadržení a vracení
předmětu postupují podle celního zákona, pokud
tento zákon nestanoví jinak.

§ 10

Zabavení zadrženého předmětu

(1) Ministerstvo rozhodne o zabavení zadrže-
ného předmětu, pokud je zadržený předmět kultur-
ním statkem a opustil území země původu v rozporu
s jejími právními předpisy.

(2) Je-li ministerstvu znám stav věci, o němž
nejsou důvodné pochybnosti, v rozsahu nezbytném

pro vydání rozhodnutí, může být rozhodnutí o za-
bavení zadrženého předmětu prvním úkonem v ří-
zení.

(3) Ministerstvo bezodkladně sdělí celnímu
úřadu, že rozhodnutí o zabavení zadrženého před-
mětu nabylo právní moci.

(4) Ministerstvo v případě, že bylo pravomocně
rozhodnuto o zabavení zadrženého předmětu, roz-
hodne o povinnosti uhradit náhradu nákladů na pře-
vzetí a úschovu zadrženého předmětu, které vznikly
od jeho převzetí odbornou organizací do úschovy do
dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho zabavení,
a stanoví její výši. Náhradu nákladů ministerstva
a odborné organizace, které vznikly v souvislosti
s převzetím a úschovou zadrženého předmětu, hradí
ministerstvu ten, komu byl předmět zadržen.

(5) Celní úřad v případě, že bylo pravomocně
rozhodnuto o zabavení zadrženého předmětu, roz-
hodne postupem podle celního zákona o povinnosti
uhradit náhradu nákladů na zadržení předmětu,
které vznikly od jeho zadržení do jeho převzetí od-
bornou organizací do úschovy, a stanoví její výši.
Náhradu těchto nákladů hradí celnímu úřadu ten,
komu byl předmět zadržen.

§ 11

Hospodaření se zabaveným kulturním statkem

(1) Vlastníkem zabaveného kulturního statku se
stává Česká republika. Hospodaření s tímto kultur-
ním statkem přísluší podle zákona o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích
ministerstvu.

(2) Po dobu trvání vlastnického práva České
republiky k zabavenému kulturnímu statku vede mi-
nisterstvo tento kulturní statek ve své operativní evi-
denci podle zákona o majetku České republiky a je-
jím vystupování v právních vztazích a po tuto dobu
současně trvá jeho příslušnost hospodařit se zaba-
veným kulturním statkem i úschova tohoto kultur-
ního statku u odborné organizace. Ustanovení § 15
odst. 4 věty druhé zákona o majetku České repub-
liky a jejím vystupování v právních vztazích se ne-
použije.

(3) Ministerstvo sjedná za Českou republiku se
zemí původu dohodu o vydání zabaveného kultur-
ního statku. Z dohody musí vyplývat, že zabavený
kulturní statek opustil území země původu v rozporu
s jejími právními předpisy. Vydání zabaveného kul-
turního statku zemi původu v souladu s dohodou
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zajistí odborná organizace, u níž je uschován. Účin-
ností dohody o vydání zabaveného kulturního
statku zaniká vlastnické právo České republiky k to-
muto kulturnímu statku.

(4) Se zabaveným kulturním statkem se do jeho
vydání zemi původu nakládá podle podmínek stano-
vených přímo použitelným předpisem Evropské
unie, kterým se stanoví celní kodex Unie2), pro
zboží, které bylo propuštěno do celního režimu
uskladnění v celním skladu. Náhradu nákladů na
úschovu zabaveného kulturního statku v rozsahu to-
hoto nakládání hradí ministerstvo.

Přestupek

§ 12

(1) Vlastník, držitel nebo osoba podílející se na
vstupu kulturního statku na celní území Evropské
unie se dopustí přestupku tím, že doveze nebo se
podílí na vstupu kulturního statku ze země původu
na celní území Evropské unie v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o vstupu
a dovozu kulturních statků1).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do 15 000 000 Kč.

§ 13

Přestupek podle tohoto zákona projednává a po-
kuty vybírá ministerstvo.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy

České republiky

§ 14

V § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení minister-

stev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona
č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva
České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 103/
/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb. a zákona č. 272/
/1996 Sb., se za slovo „činnost,“ vkládají slova „kul-
turní statky,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích

§ 15

V § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 354/2003
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb.,
zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zá-
kona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 51/
/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 65/2017
Sb. a zákona č. 225/2022 Sb., se na konci odstavce 1
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f),
které zní:

„f) s kulturními statky, jejichž vlastníkem se stal
stát podle zákona o vstupu a dovozu některých
kulturních statků na celní území Evropské unie,
přísluší Ministerstvu kultury.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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Příloha k zákonu č. 362/2022 Sb.

Odborné organizace

Národní muzeum

Národní galerie v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Národní technické muzeum

Národní knihovna České republiky

Národní památkový ústav

Moravské zemské muzeum

Slezské zemské muzeum
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ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2022,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financo-
vání 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., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona č. 214/
/2020 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „a o doplnění zá-
kona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním
úřadu, ve znění pozdějších předpisů,“ zrušují.

2. V § 1 odst. 1 větě první se slova „upravuje
v souladu s právem Evropských společenství1) a zá-
vazky vyplývajícími z členství České republiky ve
Světové obchodní organizaci1)“ nahrazují slovy „za-
pracovává příslušné předpisy Evropské unie1), záro-
veň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské
unie2) a v souladu se závazky vyplývajícími z členství
České republiky v Evropské unii, ve Světové ob-
chodní organizaci, v Organizaci pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj a v dalších mezinárodních orga-
nizacích3) upravuje“ a ve větě druhé se slova „vý-
robních a obchodních“ nahrazují slovy „výrobců
a vývozně orientovaných“.

Poznámky pod čarou č. 1 až 3 znějí:

„1) Směrnice Rady ze dne 1. února 1971 o harmonizaci zá-
kladních ustanovení týkajících se záruk pro krátkodobé
obchody (politická rizika) s veřejnoprávními odběrateli
nebo se soukromými odběrateli (71/86/EHS).
Směrnice Rady ze dne 27. listopadu 1984 o vzájemných
povinnostech institucí členských států pro pojištění vý-
vozních úvěrů, které jednají jménem státu nebo s jeho
podporou, nebo veřejných orgánů, které jednají za ta-
kové instituce, v případě soupojištění u transakcí, které

zahrnují jednu nebo více subdodávek v jednom nebo ve
více členských státech Evropských společenství (84/568/
/EHS).
Směrnice Rady 98/29/ES ze dne 7. května 1998 o harmo-
nizaci hlavních ustanovení týkajících se pojištění vývoz-
ních úvěrů pro operace se střednědobým a dlouhodobým
krytím, ve znění nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze dne
14. dubna 2003.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/
/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o uplatňování některých
pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních
úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES
a 2001/77/ES, v platném znění.

3) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)
publikovaná ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí
uveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 191/1995 Sb.“.

3. V § 1 odst. 2 písm. j) se slova „s trvalým
pobytem nebo sídlem na území České republiky“
zrušují.

4. V § 1 odst. 2 písm. k) se za slovo „refinanč-
ních“ vkládají slova „a přímých“.

5. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

„l) pojištění úvěrů poskytnutých vývozně oriento-
vanému podniku na zvyšování mezinárodní
konkurenceschopnosti,

m) pojištění přímých a nepřímých záruk a ručení
spojených s činností vývozně orientovaných
podniků nebo pojištění finančních služeb po-
skytnutých bankou vývozně orientovaného
podniku, bankou zahraniční osoby proti riziku
nesplnění závazků vývozně orientovaného pod-
niku nebo zahraniční osoby.“.

6. V § 1 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova
„a poskytování vývozních úvěrů, úvěrů na financo-
vání výroby pro vývoz, úvěrů na investice a na pro-
jektové financování“ nahrazují slovy „na podporu
vývozu a vývozně orientovaných podniků“ a slovo
„vývozem“ se nahrazuje slovy „podporou vývozu
a vývozně orientovaných podniků“.

Sbírka zákonů č. 363 / 2022Částka 165 Strana 4391



7. V § 1 odst. 3 písm. a) se za bod 2 vkládá
nový bod 3, který zní:

„3. bance vývozně orientovaného podniku na
zvyšování mezinárodní konkurenceschop-
nosti vývozně orientovaného podniku,“.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 4 a 5.

8. V § 1 odst. 3 písm. b) se za bod 2 vkládá
nový bod 3, který zní:

„3. vývozně orientovanému podniku na zvyšo-
vání mezinárodní konkurenceschopnosti,“.

Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 4 až 6.

9. V § 1 odst. 3 písm. c) úvodní části ustanovení
a v § 2 písm. g) se slovo „vývozem“ nahrazuje slovy
„podporou vývozu a vývozně orientovaných pod-
niků“.

10. V § 1 odst. 5 větě první se slova „výrobních
a obchodních“ nahrazují slovy „výrobců a vývozně
orientovaných“ a slova „výrobním a obchodním“ se
nahrazují slovy „výrobcům a vývozně orientova-
ným“ a ve větě druhé se za slovo „COVID-19“ vklá-
dají slova „nebo v rámci jiných mimořádných opa-
tření státní podpory“ a slovo „exportně“ se nahra-
zuje slovy „vývozců, výrobců a vývozně“.

11. V § 2 písm. u) se za slovo „vývozci,“ vklá-
dají slova „vývozně orientovanému podniku,“.

12. V § 2 písm. v) se slovo „nebo“ nahrazuje
slovy „ , bance dovozce,“ a na konci textu písmene
se doplňují slova „ , bance vývozně orientovaného
podniku nebo bance zahraniční osoby“.

13. V § 2 se na konci písmene ll) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena mm) a nn), která
znějí:

„mm) bankou vývozně orientovaného podniku
banka, pobočka banky nebo finanční instituce
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie15) bez ohledu na její sídlo nebo místo
registrace podléhající povolovacímu režimu
domovského státu a dohledu domovského
orgánu dohledu, která poskytuje vývozně
orientovanému podniku úvěr na zvyšování
mezinárodní konkurenceschopnosti,

nn) vývozně orientovaným podnikem osoba se
sídlem na území České republiky, která je
podnikatelem podle občanského zákoníku,
nebo zahraniční společnost, u níž podíl vý-
vozu na celkových ročních tržbách z prodeje
výrobků, poskytování služeb a z prodeje zbo-

ží za poslední účetní období dosáhl alespoň
25 %.“.

14. V § 4 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou
„Fondy na krytí závazků z poskytovaných záruk
podle § 1 odst. 5 jsou tvořeny prostředky přiděle-
nými na základě rozhodnutí vlády ze státního roz-
počtu.“ a ve větě čtvrté se slova „v souvislosti s pan-
demií onemocnění COVID-19“ zrušují.

15. V § 4 odst. 5 větě druhé se slova „poskyt-
nutou zárukou“ nahrazují slovy „poskytnutými zá-
rukami“ a ve větě čtvrté se slovo „záruky“ nahrazuje
slovem „záruk“.

16. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Žádost o pojištění vývozních úvěrových
rizik předkládá vývozce, výrobce, investor, vývozně
orientovaný podnik nebo banka výrobce, export-
ní banka, banka vývozce, banka dovozce, banka
investora nebo banka vývozně orientovaného pod-
niku exportní pojišťovně.

(2) V žádosti o pojištění vývozních úvěrových
rizik osoba podle odstavce 1 uvede

a) své identifikační údaje, a to u právnické osoby
obchodní firmu nebo název, identifikační číslo
osoby, je-li přiděleno, právní formu a sídlo; u fy-
zické osoby její jméno, popřípadě jména, a pří-
jmení, identifikační číslo osoby, je-li přiděleno,
předmět činnosti, adresu sídla nebo místa trva-
lého pobytu na území České republiky, popří-
padě bydliště, nemá-li fyzická osoba místo trva-
lého pobytu na území České republiky (dále jen
„identifikační údaje“),

b) u právnické osoby strukturu svých společníků
včetně uvedení skutečného majitele podle zá-
kona upravujícího evidenci skutečných majitelů,

c) charakteristiku předmětu pojištění a požadova-
nou hodnotu pojištění a objem vývozu nebo
investice, souhrn splátek jistin a úroků přísluš-
ného úvěru nebo hodnotu záruky,

d) předpokládaný podíl hodnoty vývozu, která
bude vytvořena v České republice,

e) identifikační údaje o zahraniční osobě, které je
vývozní úvěr poskytován,

f) další údaje uvedené v pojistných podmínkách
exportní pojišťovny.“.

Poznámka pod čarou č. 6 se včetně odkazu na ni
zrušuje.

17. V § 5 odst. 3 se za slovo „pojišťovna“ vklá-
dají slova „po kontrole údajů uvedených v žádosti
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a posouzení rizika návratnosti podle § 3 odst. 1“
a slova „se žadatelem“ se zrušují.

18. Poznámky pod čarou č. 7 a 8 se včetně od-
kazů na ně zrušují.

19. V § 6 odst. 2 se věta druhá včetně po-
známky pod čarou č. 8a zrušuje a věty třetí a čtvrtá
se nahrazují větami „Zdroje pro podpořené financo-
vání získává exportní banka z prostředků poskytnu-
tých ze státního rozpočtu, z přijatých zápůjček nebo
úvěrů poskytnutých Ministerstvem financí podle zá-
kona o rozpočtových pravidlech5) nebo na finanč-
ních trzích. Náklady spojené s provozováním pod-
pořeného financování hradí exportní banka přede-
vším z části úrokových výnosů ve výši 100 bazic-
kých bodů z úrokové sazby užité při poskytování
podpořeného financování, a to maximálně do výše
potřebné k pokrytí vykázané provozní ztráty.“.

20. V § 6 odstavec 4 zní:

„(4) Na úhradu ztrát exportní banky vyplýva-
jících z provozování podpořeného financování jsou
poskytovány dotace ze státního rozpočtu. Tyto
ztráty jsou tvořeny rozdíly mezi zúčtovanými úro-
kovými výnosy při poskytování dlouhodobého pod-
pořeného financování sníženými o úrokové výnosy
podle odstavce 2, úrokovými výnosy při dočasném
využití finančních zdrojů pro podpořené financování
a zúčtovanými úrokovými náklady na získání fi-
nančních zdrojů, úplatami sjednanými mezi věřite-
lem a exportní bankou, spojenými se získáváním
těchto finančních zdrojů, zaúčtovanými úplatami
a provizemi přijatými exportní bankou z vydaných
záruk a náklady na záruky, náklady na tvorbu rezerv
a opravných položek, výnosy z jejich použití nebo
rozpuštění, náklady na odpisy pohledávek, výnosy
z přijatého pojistného plnění a ostatního zabezpeče-
ní, zisky a ztrátami z modifikací finančních aktiv
vztahujících se k podpořenému financování, rozdíly
měnových kurzů a ostatními náklady, které byly
exportní bankou prokazatelně vynaloženy při získá-
vání finančních zdrojů pro podpořené financování.“.

21. V § 6 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Žádost o poskytnutí dotace na úhradu
ztráty předkládá exportní banka Ministerstvu fi-
nancí. Při předkládání požadavku na dotaci ze stát-
ního rozpočtu při sestavování návrhu státního roz-
počtu, při předkládání žádosti o poskytnutí dotace
na úhradu ztráty a při úhradě poskytnuté dotace se
postupuje podle zákona o rozpočtových pravidlech5)

přiměřeně s přihlédnutím k charakteru a činnosti
exportní banky.

(6) Lhůty pro uplatnění požadavku na dotaci,
předložení žádosti o poskytnutí dotace, způsob sta-
novení její výše na základě výsledků hospodaření,
postup při kontrole správnosti požadované výše do-
tace podle odstavce 7, způsob poskytnutí přiznané
dotace a doklady prokazující důvodnost požadavku
na dotaci a žádosti o poskytnutí dotace a její výši
stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.“.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako od-
stavce 7 až 11.

22. V § 6 odst. 7 se věta poslední zrušuje.

23. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Žádost o podpořené financování předkládá
banka vývozce, banka výrobce, banka investora,
banka vývozně orientovaného podniku, banka do-
vozce, zahraniční osoba, vývozce, investor, vývozně
orientovaný podnik nebo výrobce exportní bance.

(2) V žádosti o podpořené financování osoba
podle odstavce 1 uvede

a) své identifikační údaje,

b) u právnické osoby strukturu svých společníků
včetně uvedení skutečného majitele podle zá-
kona upravujícího evidenci skutečných majitelů,

c) charakteristiku předmětu a objemu vývozu
nebo investice a požadovanou hodnotu pro-
duktu podpořeného financování nebo finanční
služby související s vývozem,

d) údaje vztahující se k časovému rozložení čer-
pání a splácení podpořeného financování nebo
trvání finanční služby související s vývozem,

e) předpokládaný podíl hodnoty vývozu, která
bude vytvořena v České republice,

f) identifikační údaje o zahraniční osobě, které je
vývozní úvěr poskytován,

g) další údaje uvedené ve všeobecných obchodních
podmínkách exportní banky.“.

24. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.

25. V § 7 odst. 3 se za slovo „banka“ vkládají
slova „po kontrole údajů uvedených v žádosti a po-
souzení rizika návratnosti podle § 3 odst. 1“.

26. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:
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„§ 9

Poskytování státní podpory podle tohoto zá-
kona musí být v souladu se zákonem upravujícím
veřejnou podporu a pravidly Evropské unie upravu-
jícími státní podporu14).

14) Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v ob-
lasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře vý-

zkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

27. Část druhá se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následují-
cím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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364

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2022

o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu
se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství

v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině

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, ve znění zákona č. 60/
/1998 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 214/2020
Sb. a zákona č. 363/2022 Sb.:

§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) úvěrující bankou banka, zahraniční banka vy-
konávající na území České republiky bankovní
činnosti prostřednictvím své pobočky nebo jiné
finanční instituce podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie1) bez ohledu na její
sídlo nebo místo registrace podléhající povolo-
vacímu režimu domovského státu a dohledu
domovského orgánu dohledu,

b) investičním úvěrem úvěr na inovaci a zkvalitnění
výroby nebo služby,

c) úvěrem na pracovní kapitál úvěr na zajištění
provozu nebo udržení podnikání, včetně úvěru
poskytovaného v souvislosti s vystavováním fi-
nančních záruk nebo s vystavováním dokumen-
tárních akreditivů nebo na financování nákladů
spojených s poskytováním záruk podle tohoto
nařízení,

d) příjemcem úvěru vývozce s výjimkou zahra-
niční společnosti2), výrobce nebo vývozně
orientovaný podnik2) s výjimkou zahraniční
společnosti2), který potřebuje zajistit vyšší do-

stupnost likvidity, a je přímo nebo nepřímo ne-
gativně postižen vážným narušením hospodář-
ství3) způsobeným agresí Ruska vůči Ukrajině,
účinky uložených hospodářských sankcí nebo
protiopatřeními v souvislosti s ní, a nevztahují
se na něj sankce přijaté Evropskou unií3),

e) posledním účetním obdobím poslední účetní
období skončené přede dnem 24. února 2022,

f) středním podnikem příjemce úvěru spadající do
kategorie mikropodniků, malých a středních
podniků vymezené přímo použitelným předpi-
sem Evropské unie4),

g) bezdlužnou osobou taková osoba, která nemá
evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy
České republiky nebo u orgánů Celní správy
České republiky, s výjimkou nedoplatku, u kte-
rého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo
rozložení jeho úhrady na splátky, nemá evido-
ván nedoplatek na pojistném a na penále na ve-
řejné zdravotní pojištění a nemá evidován ne-
doplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-
městnanosti, s výjimkou nedoplatku, u kterého
je povoleno splácení ve splátkách, a není v pro-
dlení se splácením splátek.

§ 2

Účel a rozsah záruk

(1) Záruky za splacení nových úvěrů poskyto-
vaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru jako
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úvěry na pracovní kapitál a investiční úvěry se po-
skytují k zajištění vyšší dostupnosti likvidity pří-
jemce úvěru. Účel a rozsah záruk nesmí překročit
vymezení dané sdělením Evropské komise týkajícím
se podmínek státní podpory hospodářství v reakci na
agresi Ruska vůči Ukrajině3).

(2) Záruky se poskytují nejpozději do 31. pro-
since 2023, a to za závazky splacení jistiny úvěru
jedné úvěrující bance nebo více úvěrujícím bankám
příjemcem úvěru do výše nesplacené jistiny úvěru.

(3) Záruky se neposkytují podnikatelským sub-
jektům s převažující ekonomickou činností v oblasti
ubytování, činností cestovních agentur, kanceláří a ji-
ných rezervačních a souvisejících činností a činností
heren, kasin a sázkových kanceláří5).

Podmínky poskytování záruky

§ 3

(1) Exportní pojišťovna může poskytnout zá-
ruku za splacení úvěru poskytovaného úvěrující ban-
kou příjemci úvěru, který

a) má za poslední účetní období více než 100 za-
městnanců podle kritérií stanovených pro počet
zaměstnanců přímo použitelným předpisem
Evropské unie4),

b) prokáže úvěrující bance, že podíl vývozu na
celkových ročních tržbách z prodeje výrobků,
poskytování služeb a z prodeje zboží za po-
slední účetní období dosáhl alespoň 25 %, při-
čemž výrobce prokazuje podíl vývozu nepřímo
prostřednictvím podílu vývozu vývozce,

c) předloží úvěrující bance čestné prohlášení, že je
přímo nebo nepřímo negativně postižen váž-
ným narušením hospodářství způsobeným
agresí Ruska vůči Ukrajině, účinky uložených
hospodářských sankcí nebo protiopatřeními
v souvislosti s ní3),

d) nevyužívá nástroj veřejné podpory v souvislosti
s pandemií onemocnění COVID-196), který je
poskytován formou záruk na podporu likvidity
nad limit podle odstavce 2 písm. c) bodu 1,

e) nevyužívá v souvislosti s podporou hospodář-
ství po agresi Ruska vůči Ukrajině3) nástroj ve-
řejné podpory, který je poskytován formou
subvencování úroků stejného podkladového
úvěru, a

f) prokáže úvěrující bance potvrzeními přísluš-
ných orgánů, která nejsou starší než 30 dnů
přede dnem podání žádosti o poskytnutí zá-
ruky, že je bezdlužnou osobou.

(2) Záruka může být úvěrující bance poskytnuta
při splnění podmínek podle odstavce 1, pokud

a) úvěrující banka předloží exportní pojišťovně

1. žádost o poskytnutí záruky, která bude ob-
sahovat alespoň identifikační údaje úvěrující
banky, příjemce úvěru a osob tvořících eko-
nomicky spjatou skupinu7) s příjemcem
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, údaje o pří-
padném dalším zajištění splacení jistiny
úvěru a dobu a výši plnění podle záruky,

2. čestné prohlášení příjemce úvěru o potřebě
likvidity,

3. čestné prohlášení příjemce úvěru, že ke dni
24. února 2022 nebyl v úpadku, je bezdluž-
nou osobou a nemá po splatnosti žádné zá-
vazky vůči státu a nebyl v posledním účetním
období podnikem v obtížích8),

4. čestné prohlášení příjemce úvěru, že je přímo
nebo nepřímo negativně postižen vážným
narušením hospodářství způsobeným agresí
Ruska vůči Ukrajině, účinky uložených
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5) Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/
/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2
a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech.

6) Sdělení Komise Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření korona-
virové nákazy COVID-19 (2020/C 91 I/01), v platném znění.

7) Čl. 4 odst. 1 bod 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, v platném znění.
8) Čl. 2 bod 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.



hospodářských sankcí nebo protiopatřeními
v souvislosti s ní3),

5. čestné prohlášení příjemce úvěru, že souhlasí
s poskytnutím záruky a jejími podmínkami
a zavazuje se uhradit exportní pojišťovně na
základě její výzvy plnění poskytnuté úvěru-
jící bance na základě záruky,

6. čestné prohlášení příjemce úvěru, že splňuje
podmínky podle odstavce 1 písm. d) a e),

7. čestné prohlášení příjemce úvěru, který vy-
užívá nástroj veřejné podpory v souvislosti
s pandemií onemocnění COVID-196), o výši
dosud nesplacené jistiny úvěru,

8. čestné prohlášení úvěrující banky o prověření
účelu a doložení vývozní orientace a vývozu
a potřeby likvidity podle písmene c) bodu 2 a

9. závěry prověření příjemce úvěru, že se na
příjemce úvěru nevztahují sankce přijaté
Evropskou unií, a osob, subjektů, orgánů
a podniků uvedených ve sdělení Evropské
komise týkajícím se podmínek státní pod-
pory hospodářství v reakci na agresi Ruska
vůči Ukrajině3),

b) exportní pojišťovna na základě informací a pod-
kladů podle písmene a) ohodnotí bonitu pří-
jemce úvěru nejhůře interním ratingem odpoví-
dajícím stupni B–; bonita příjemce úvěru se po-
suzuje výhradně na základě finančních výkazů
alespoň za poslední a 2 předcházející uzavřená
účetní období,

c) úvěr poskytnutý úvěrující bankou příjemci
úvěru

1. činí v součtu všech poskytnutých úvěrů za-
ručených exportní pojišťovnou nejvíce 15 %
průměrného celkového ročního obratu pří-
jemce úvěru za poslední a 2 předcházející
uzavřená účetní období, kde obrat odpovídá
celkovým tržbám z prodeje výrobků, posky-
tování služeb a z prodeje zboží s tím, že vy-
počtená částka se snižuje o výši nesplacené
jistiny úvěrů krytých jakoukoliv zárukou
poskytnutou příjemci úvěru na podporu lik-
vidity v souvislosti s pandemií onemocnění
COVID-196) a

2. je poskytnut za účelem podle § 2 odst. 1, kdy
za doložení vývozní orientace a vývozu se
považuje prokázání podílu vývozu podle od-
stavce 1 písm. b) a za doložení potřeby lik-

vidity se považuje čestné prohlášení příjemce
úvěru podle písmene a) bodu 2,

d) účel úvěru poskytnutého úvěrující bankou je
příjemcem úvěru s výjimkou doložení potřeby
likvidity podle písmene c) bodu 2 prokázán
úvěrující bance v souladu s obvyklými postupy
úvěrující banky,

e) celková výše všech zárukou exportní pojišťovny
zajištěných nesplacených jistin úvěru poskytnu-
tých jednomu příjemci úvěru nepřekročí částku
odpovídající 1 200 000 000 Kč na příjemce úvě-
ru nebo na osoby tvořící ekonomicky spjatou
skupinu7), je-li příjemce úvěru jejím členem,

f) úvěrující banka zavázala příjemce úvěru ve
smlouvě o úvěru k plnění dále uvedených po-
vinností, 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 30 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 zaměstnan-
cům,

3. omezení výplaty dividend nebo jiného po-
dílu na zisku, zákaz prodeje majetkových
podílů a prodeje veškerého dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku nebo jejich
zatížení právy třetích osob bez souhlasu úvě-
rující banky po dobu, na kterou je záruka
poskytnuta, a

4. další povinnosti nezbytné pro řádné vysta-
vení záruk požadované exportní pojišťov-
nou a

g) úvěrující banka se zaváže, že právo uplatnit zá-
ruku a právo na plnění ze záruky nepostoupí na
jinou osobu bez souhlasu exportní pojišťovny
a že uplatní postupy podle § 6 odst. 2.

(3) Výsledná výše poskytnutého úvěru podle
odstavce 2 písm. c) bodu 1 činí nejméně částku od-
povídající 5 000 000 Kč, přičemž marže úvěrující
banky za poskytnutý úvěr nepřesahuje následující
hodnotu pro danou dobu, na kterou je úvěr posky-
tován:
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Úvěr do 1 roku Úvěr do 3 let Úvěr do 6 let

1,50 % p. a. 1,75 % p. a. 3,00 % p. a.
.

(4) Exportní pojišťovna bude na vyžádání infor-
movat úvěrující banku o využití limitu podle od-
stavce 2 písm. e).

§ 4

(1) Doba, na kterou jsou úvěr a záruka posky-
továny, může činit nejvýše 6 let.

(2) Před uplynutím doby podle odstavce 1 ne-
smí úvěrující banka bez souhlasu exportní pojišťov-
ny 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 plateb a nákladů s tím spo-
jených.

§ 5

(1) Exportní pojišťovna jako výstavce ručí za
splnění závazku příjemce úvěru do výše a za podmí-
nek uvedených v záruční listině. Závazek exportní
pojišťovny z poskytnuté záruky se v průběhu času
úměrně snižuje v rozsahu splacené jistiny úvěru. Pří-
jemce 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 jistiny úvěru poskytova-
ného úvěru anebo celkové nesplacené jistiny úvěru,
pokud se úvěr průběžně splácí, sazbou odměny,
která odpovídá stupni interního ratingu příjemce
úvěru stanoveného exportní pojišťovnou a přísluš-
nému roku platnosti záruky. Sazby odměny odpo-
vídají výši krytí nesplacené jistiny úvěru podle § 6
a stanoví se takto:

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.)

běžná sazba snížená sazba
pro střední
podniky

běžná sazba snížená sazba
pro střední
podniky

běžná sazba snížená sazba
pro střední
podniky

do B+ 0,50 % 0,25 % 1,00 % 0,50 % 2,00 % 1,00 %

B 0,68 % 0,34 % 1,35 % 0,68 % 2,00 % 1,00 %

B– 1,30 % 0,65 % 2,00 % 1,00 % 2,25 % 1,13 %
.

(3) Odměna podle odstavce 2 je stanovena za
dobu platnosti záruky s možností splátek v jednotli-
vých letech platnosti záruky. Má-li exportní pojiš-
ťovna z poskytnuté záruky plnit, je odměna úvěrující
bankou doplacena poměrně k částce plnění ze zá-
ruky. Není-li plněno ze záruky a záruka na žádost
úvěrující banky je předčasně ukončena, stanoví se
odměna jen za skutečnou dobu platnosti záruky.

§ 6

Výše krytí nesplacené jistiny úvěru

(1) Záruku je možné poskytnout do výše 90 %
jistiny úvěru, pokud hodnocení příjemce úvěru in-
terním ratingem exportní pojišťovny bude lepší než
stupeň B–. V případě hodnocení příjemce úvěru in-
terním ratingem exportní pojišťovny odpovídajícím
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stupni B– lze záruku poskytnout pouze do výše
80 % jistiny úvěru. V části jistiny úvěru, 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 po-
hledávku exportní pojišťovny na náhradu nebo v sou-
vislosti s plněním ze záruky. Úvěrující banka a pří-
jemce úvěru mají za povinnost sjednat případné další
zajištění splácení jistiny úvěru tak, aby toto zajišťo-
valo 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
jistiny úvěru, za jehož splacení exportní pojišťovna
poskytla záruku, a to v poměru sdílení rizika
s exportní pojišťovnou.

§ 7

Způsob tvorby fondu na krytí závazků
z poskytovaných záruk

(1) Fond na krytí závazků z poskytovaných zá-
ruk podle tohoto nařízení (dále jen „fond“) je tvořen
peněžními prostředky poskytovanými ze státního
rozpočtu exportní pojišťovně na základě rozhodnutí
vlády, výnosy plynoucími z vystavených záruk
a úrokovými výnosy z finančního umístění peněž-
ních prostředků fondu.

(2) Prvotní peněžní vklad do fondu ze státního
rozpočtu činí 500 000 000 Kč.

(3) Exportní pojišťovna může předložit žádost
o doplnění fondu Ministerstvu průmyslu a obchodu
a Ministerstvu financí v případě, že došlo nebo v ná-
sledujících 6 měsících dojde k poklesu peněžních
prostředků fondu pod částku vyčíslenou podle § 9.

(4) Exportní pojišťovna v žádosti o doplnění
fondu odůvodní výši požadovaných peněžních pro-
středků ze státního rozpočtu kvalifikovaným od-
hadem očekávaných ztrát z poskytování záruk. Při
odhadu očekávaných ztrát z poskytování záruk
zohlední exportní pojišťovna zejména vliv výnosů
z vystavených záruk, úrokových výnosů z finančního
umístění peněžních prostředků fondu a nákladů hra-

zených z fondu. Náklady hrazenými z fondu jsou
náklady na plnění ze záruk, poměrná část provoz-
ních nákladů exportní pojišťovny a náklady na fi-
nanční umístění peněžních prostředků fondu.

§ 8

Část pojistné kapacity
připadající na poskytnuté záruky

(1) Část pojistné kapacity exportní pojišťovny
pro rok 2022 určené na poskytnutí záruk podle to-
hoto nařízení činí 6 250 000 000 Kč.

(2) Část pojistné kapacity exportní pojišťovny
pro rok 2023 určené na poskytnutí záruk podle to-
hoto nařízení činí částku podle odstavce 1 sníženou
o celkový objem jistin úvěrů krytých zárukami
poskytnutými podle tohoto nařízení v roce 2022.

(3) Část pojistné kapacity exportní pojišťovny
určené na poskytnutí záruk po uplynutí období
podle § 2 odst. 2 činí pro každý následující rok doby
trvání závazků exportní pojišťovny z poskytnutí zá-
ruk částku odpovídající odhadu objemu nesplace-
ných jistin úvěru krytých již poskytnutými záru-
kami k 1. lednu roku, na který se předkládá návrh
státního rozpočtu. Exportní pojišťovna sdělí Minis-
terstvu financí na základě jeho výzvy odhad výše
části pojistné kapacity určené na poskytnutí záruk
pro rok, na který se předkládá návrh státního roz-
počtu, a pro příslušný střednědobý výhled.

§ 9

Poměr mezi fondem na krytí závazků
z poskytovaných záruk a celkovými závazky

z poskytování záruk

Výše peněžních prostředků ve fondu na krytí
závazků z poskytovaných záruk nesmí klesnout
pod částku odpovídající 8 % celkových závazků
z poskytování záruk.

§ 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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