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Pozměňovací a jiné návrhy
k návrhu poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana
Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, 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
(tisk 743)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 392 ze 44. schůze
konané dne 27. února 2013 (tisk 743/2)
1.

V čl. I, bodě 4, v § 7b odstavec 2 nově zní:

„(2) Funkci platebního a zúčtovacího agenta systému dorovnávání úrokových rozdílů
zajišťuje exportní banka. Ministerstvo financí každoročně poskytuje exportní bance na úhradu
dorovnávání úrokových rozdílů finanční prostředky ve formě zálohy ve výši 250 000 000 Kč.
Poklesne-li výše zálohy úhradami z titulu dorovnání úrokových rozdílů pod částku
100 000 000 Kč, exportní banka je oprávněna požádat Ministerstvo financí o dorovnání do
částky 250 000 000 Kč. Ministerstvo financí navýší zálohu do 20 dnů od obdržení žádosti
exportní banky. Exportní banka převádí Ministerstvu financí částku převyšující 250 000 000
Kč z titulu přebytku úrokových rozdílů do 20 dnů od dne, kdy zůstatek zálohy přesáhne
částku 500 000 000 Kč. Převáděná částka Ministerstvu financí z titulu přebytku úrokových
rozdílů je příjmem státního rozpočtu.“.
2.

V čl. I, bodě 4, v § 7b odstavec 4 nově zní:

„(4) V případě vzniku přebytku úrokových rozdílů je banka vývozce povinna tento
přebytek převést platebnímu a zúčtovacímu agentovi podle odstavce 2 vždy do 15 dnů ode
dne odeslání oznámení o převodu přebytku úrokových rozdílů. V případě vzniku nároku
banky vývozce na dorovnání úrokových rozdílů exportní pojišťovna udělí exportní bance
pokyn k úhradě úrokových rozdílů tak, aby úrokové rozdíly byly uhrazeny do 30 dnů od
doručení žádosti o dorovnání úrokových rozdílů.“.
3.

V čl. I, bodě 4, v § 7c odst. 5 se poslední věta zrušuje.

4.

V čl. I, bodě 4, v § 7d odstavec 12 nově zní:

„(12) Po vyřazení vývozního úvěru ze systému dorovnávání úrokových rozdílů může
Ministerstvo financí uložit bance vývozce povinnost platebnímu a zúčtovacímu agentovi
stanovenému v § 7b odst. 2 pokutu až do výše částky vyplacené bance vývozce jako
dorovnání úrokových rozdílů ode dne, kdy nastal některý z důvodů uvedených v odstavci 1.
To neplatí, dojde-li k vyřazení z důvodu, že vývozní úvěr přestal splňovat mezinárodní
pravidla v důsledku jejich změny přijaté po zařazení vývozního úvěru do systému
dorovnávání úrokových rozdílů.“.
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5.

V čl. II se věta „Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.“ nahrazuje větou
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.“.

Pozměňovací návrhy ve druhém čtení dne 10. května 2013 nebyly
předneseny.

V Praze dne 10. května 2013

Radim J i r o u t v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru

