
1. Údaje o poskytnutých úvěrech Světovou bankou České republice a naopak o finančních 
prostředcích, které poskytla Česká republika Světové bance po roce 1993 ( na jaké projekty ČR 
přispívala a jaké částky). 
2. Dále jsem se chtěla zeptat, zda existuje přístup k informacím ohledně hlasování ČR v rámci 
Světové banky, čili zjistit, jaký postoj Česko k určitým projednávaným záležitostem zaujímalo. 
3. Informace, které by odkazovaly na proces graduace ČR v rámci Světové banky (základní 
parametry graduace, graduační memorandum, případně nějaké zprávy z jednání o graduaci mezi 
ČR a Světovou bankou). 
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 V Praze dne 7.4. 2016 

 Č. j.: MF- MF-11582/2016/10-4/838 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážená pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 28. března 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"1. Údaje o poskytnutých úvěrech Světovou bankou České republice a naopak o finančních 
prostředcích, které poskytla Česká republika Světové bance po roce 1993 ( na jaké projekty 
ČR přispívala a jaké částky). 
2. Dále jsem se chtěla zeptat, zda existuje přístup k informacím ohledně hlasování ČR v rámci 
Světové banky, čili zjistit, jaký postoj Česko k určitým projednávaným záležitostem zaujímalo. 
3. Informace, které by odkazovaly na proces graduace ČR v rámci Světové banky (základní 
parametry graduace, graduační memorandum, případně nějaké zprávy z jednání o graduaci 
mezi ČR a Světovou bankou)". 
 
 Ad 1) 
 ČR republika nepřispívá na konkrétní projekty. ČR je akcionářem banky, která sama 
operuje se svěřeným kapitálem. Každá z institucí Skupiny Světové banky pak poskytuje 
finanční prostředky jiným způsobem (prostřednictvím různých finančních instrumentů). 
České firmy se mohou přihlásit do otevřených výběrových řízení. Jednotlivé kontrakty  
a projekty je možné dohledat na:  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:51565~pagePK:95
864~piPK:95915~theSitePK:40941,00.html a http://www.worldbank.org/projects  
 
 Informace o poskytnutých úvěrech ze strany Světové banky a o majetkovém podílu 
ČR naleznete na:  
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-
instituce/skupina-svetove-banky-11654.  
 
Další informace je pak možné vyhledat na:  
http://data.worldbank.org/country/czech-republic#cp_prop. 
 
 Ad 2) 
 Zastoupení ČR ve WBG 
 Správním orgánem Skupiny Světové banky je Rada guvernérů, kde ČR zastupuje 
ministr financí (guvernér za ČR). Rada guvernérů schvaluje zásadní dokumenty a přijímá 
zásadní strategická rozhodnutí (přijímání nových členů, rozhodnuté o navyšování kapitálu, 
rozdělení příjmů, změna zakládajících dokumentů apod.). Za vedení každodenní agendy SB je 
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zodpovědná Rada výkonných ředitelů, která má 25 členů, z nichž 6 ředitelů je do funkce 
jmenovaných (zástupci USA, Číny, Japonska, Německa, Francie a Velké Británie) a 19 
ředitelů zastupujících ostatní země je volených. Volení výkonní ředitelé reprezentují menší 
země, které se sdružují v tzv. konstituencích, v jejichž čele stojí vždy jeden výkonný ředitel. 
Svůj vliv tak ve Skupině Světové banky uplatňuje ČR v rámci tzv. belgické konstituence, 
která sdružuje tyto další státy: Belgii, Bělorusko, Kosovo, Lucembursko, Maďarsko, 
Rakousko, Slovensko, Slovinsko a Turecko. Výkonný ředitel (Franciscus Godts - Belgie), 
konstituenci zastupuje na jednání Rady a za konstituenci také hlasuje. Pozice konstituence  
je dosažena prostřednictvím konsenzu. Pokud některá ze zemí konstituence zaujímá zcela 
odlišný postoj, je povinen výkonný ředitel tento postoj prezentovat na Radě. Výsledky jednání 
Boardu a hlasování jednotlivých zemí mají interní povahu a nejsou veřejně dostupné. 
Zveřejňovány jsou následně materiály strategického významu, které jsou dostupné  
na stránkách organizace. 
 
 Ad 3) 
 ČR graduovala z operací WBG dne 12. 4. 2005. Graduace znamená, že ekonomický 
rozvoj ČR dosáhl takové úrovně, že byly splněny základní kritéria pro graduaci ze statusu 
„borrower country“. Jako graduovaná země nemá ČR nárok na další půjčky od Světové banky 
a spolupráce s bankou je orientována na spolupráci na třetích trzích. Další informace nalezete 
na stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz. 
 
 Další informace, které jsou veřejně dostupné, naleznete na stránkách organizace 
www.worldbank.org.  
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