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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 50

Rozeslána dne 18. května 2015

Cena Kč 27,–

O B S A H:
116. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí 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
117. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
118. S d ě l e n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
119. S d ě l e n í Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
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116
VYHLÁŠKA
ze dne 6. května 2015,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí 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 § 4 a 6 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou:
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.
a vyhlášky č. 62/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se věta první nahrazuje větou „Výpočet
požadované pojistné kapacity provádí Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., (dále jen
„exportní pojišťovna“), a to jako součet úhrnných
hodnot vývozních úvěrových rizik krytých platnými
pojistnými smlouvami, snížených o hodnoty předpokládaných splátek pojištěných úvěrů, hodnoty vývozních úvěrových rizik obsažených ve smlouvách
z aktivní zajišťovací činnosti, a hodnot vývozních
úvěrových rizik obsažených ve smlouvách o příslibu
pojištění a hodnot rozpracovaných pojistných
smluv, jejichž uzavření lze kvalifikovaně předpokládat v roce, na který je státní rozpočet sestavován.“.
2. V § 3 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Při zpracování návrhu výše dotace ze
zdrojů státního rozpočtu pro doplnění pojistných
fondů se vychází ze stavu fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik vytvořených ze státního
rozpočtu v předcházejících letech, z předpokládaných změn těchto fondů po přídělech z rozdělení
zisku společnosti, ze stavu technických rezerv, a dále
z odhadu očekávaných peněžních toků z přijatého
pojistného, změny stavu technických rezerv, zaplaceného zajistného, vyplacených pojistných plnění

a vymožených pohledávek v běžném účetním období a v roce, na který je státní rozpočet sestavován.
(4) Uvolňování schválených dotací ze státního
rozpočtu probíhá podle rozhodnutí ministerstva na
základě žádosti exportní pojišťovny, ve které
exportní pojišťovna dokládá skutečný stav pojistné
angažovanosti, stav technických rezerv a stav pojistných fondů, ke konci předchozího čtvrtletí, předpoklad na nadcházející období minimálně 90 dnů, při
zohlednění očekávaných peněžních toků z přijatého
pojistného, změny stavu technických rezerv, zaplaceného zajistného, vyplacených pojistných plnění
a vymožených pohledávek. Tyto předpoklady jsou
kvalifikovaným odhadem exportní pojišťovny.“.
3. § 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 podpořeného financování (dále jen „dotace na úhradu
ztrát“) ze státního rozpočtu se předkládá při sestavování státního rozpočtu na příslušný rozpočtový
rok. K žádosti se přikládá přehled o stavu závazků,
vyplývajících ze smluv o získávání dlouhodobých
finančních zdrojů uzavřených ke dni podání žádosti,
přehled o předpokládaném objemu dlouhodobých
finančních zdrojů v rozpočtovém roce splacených;
a o předpokládané potřebě získání nových finančních zdrojů ve vazbě na jejich užití k 31. prosinci
rozpočtového roku.
(2) Dotace na úhradu ztrát se poskytuje v průběhu roku zálohově ve čtvrtletních splátkách na základě skutečnosti vykázané v účetnictví ke konci
každého čtvrtletí. Zálohové vyčíslení dotace na

Částka 50

Sbírka zákonů č. 116 / 2015

Strana 1683

úhradu ztrát předkládá exportní banka ministerstvu
do dvacátého dne měsíce následujícího po skončení
čtvrtletí. Dotace na úhradu ztrát za příslušné čtvrtletí
se poskytují do třicátého dne od zahájení prověření
podkladů k vyčíslení dotace ministerstvem. Zálohové
vyčíslení dotace na úhradu ztrát za čtvrté čtvrtletí
exportní banka předkládá ministerstvu podle vykázané předběžné skutečnosti nejpozději do 10. ledna
následujícího roku. Exportní banka finančně vypořádá poskytnuté dotace na úhradu ztrát za příslušný
rok s ministerstvem podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční vypořádání se státním
rozpočtem.

projektu, stát určení, sjednanou výši smluvního
plnění, způsob a hodnotu zajištění a přehled pohledávek exportní banky z podpořeného financování
k poslednímu dni předchozího čtvrtletí, vždy s uvedením hodnoty pohledávky bez opravných položek
a hodnoty opravných položek, způsobu a hodnoty
zajištění pohledávky.

(3) Jako součást žádosti podle odstavce 2
exportní banka předkládá rovněž informaci o stavu
státní záruky, informace o nově sjednaných obchodních případech za příslušné čtvrtletí, zejména identifikační údaje vývozce, číslo úvěrové smlouvy, popis

Čl. II

(4) V případě, že ministerstvo zjistí nesrovnalosti ve vyčíslení dotace, informuje o nich exportní
banku do tří pracovních dnů. Termín pro úhradu
ztrát za příslušné čtvrtletí se přerušuje do doby jejich
odstranění exportní bankou.“.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2015.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.
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117
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 30. dubna 2015
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Dodatek č. 2
ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 – 2016, uzavřený dne 12. 2. 2015 mezi Odborovým
svazem Stavba ČR, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení, závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví
označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE 08.1,16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6,
23.7, 23.9, 41, 42 a 43.
S obsahem Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách
Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
(www.mpsv.cz).

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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118
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 7. května 2015
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 26. září 2015 nové volby do zastupitelstev
obcí:

obec

okres

kraj

Fryšava pod Žákovou horou

Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina

Újezd nade Mží

Plzeň-sever

Plzeňský

Nučice

Praha-východ

Středočeský

Podhradí nad Dyjí

Znojmo

Jihomoravský

Dřínov

Kladno

Středočeský

Ministr:
Chovanec v. r.
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119
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 7. května 2015
o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 54 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 26. září 2015 opakované volby do zastupitelstva obce:

obec

okres

kraj

Přední Výtoň

Český Krumlov

Jihočeský

Ministr:
Chovanec v. r.
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počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
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MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

