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V Praze dne 11. září 2014 

         Č.j.: 12750/2014-LRV 
 
          

 
 
 

Stanovisko 
komise pro hodnocení dopad ů regulace 

 
k návrhu  

vyhlášky, kterou se m ění vyhláška č. 278/1998 Sb. k provedení zákona 
č. 58/1995 Sb., o pojiš ťování a financování vývozu se státní podporou a 

o dopln ění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním ú řadu, ve zn ění 
pozdějších p ředpis ů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., v platném zn ění 

 
 

I. Úvod  
 
Navrhovaná vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 58/1995 Sb., 
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona 
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, které upravují pojišťování 
a financování vývozu se státní podporou. Vyhláška definuje postup České exportní 
banky a Exportní garanční �a pojišťovací společnosti při podání žádosti o dotaci ze 
státního rozpočtu, postup Ministerstva financí při uvolňování těchto dotací, výpočet 
pojistné kapacity exportní pojišťovny a způsob výpočtu dorovnávání úrokových 
rozdílů. Návrh reaguje na Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 11/11 a na 
navrhovanou změnu výše uvedeného zákona. 
 
II. Připomínky a návrhy zm ěn 
 
Zpráva RIA omezuje dotčené subjekty pouze na MF, ČEB. A EGAP. Avšak způsob 
nakládání s informacemi o projektech se dotýká také klientů ČEB a EGAP, kteří by 
měli být zahrnuti mezi dotčené subjekty a Zpráva by se měla vyjádřit k možným 
dopadům a rizikům i z jejich pohledu, zvláště když s nimi nebyl návrh formálně 
konzultován. 
 
Zpráva předkládá pouze nulovou a preferovanou alternativu, což je však vzhledem k 
jejímu charakteru odpovídající. 
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III. Závěr  
 
Návrh lze postoupit k dalšímu projednávání v návaznosti na vypořádání připomínek 
k RIA k výše uvedenému návrhu zmocňovacího zákona, ke kterému Komise RIA 
rovněž uplatnila připomínek, tj. především po vyjasnění zájmů klientů ČEB a EGAP 
ve vztahu k informacím předávaným MF za účelem kontroly. 
 
 
Vypracoval: PhDr. Zdeněk Kudrna, PhD. 
 
       Prof.  Ing.  Michal Mejst řík, CSc.,v.r. 
        předseda komise 
 


