
na základě § 13 Zákona 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím Vás  žádám o 
poskytnutí odpovědí na níže uvedené otázky týkající se půjčky České republiky Lotyšské 
republice, provedené na základě Zákona 107/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na 
poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 
2009 a 2010. 
 
1. Byla tato půjčka Lotyšskou republikou využita, případně jak velká část z možných 200 milionů 
EUR byla Lotyšské republice Vaším prostřednictvím poskytnuta? 
 
2. Pokud půjčka byla využita byť z části, kolik již Lotyšská republika splatila, potažmo kolik jí 
zbývá splatit? 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") bylo dne 17. května 2017 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 informací v tomto 
znění: 
 
na základě § 13 Zákona 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím Vás  žádám o 
poskytnutí odpovědí na níže uvedené otázky týkající se půjčky České republiky Lotyšské 
republice, provedené na základě Zákona 107/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na 
poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 
2009 a 2010. 
 
1. Byla tato půjčka Lotyšskou republikou využita, případně jak velká část z možných 200 
milionů EUR byla Lotyšské republice Vaším prostřednictvím poskytnuta? 
 
2. Pokud půjčka byla využita byť z části, kolik již Lotyšská republika splatila, potažmo kolik jí 
zbývá splatit? 
 
 K tomu Vám ministestvo sděluje následující informace. V rámci programu EU  
na podporu platební bilance Lotyšska dle rozhodnutí Rady 2009/290/EC měla být Lotyšsku 
poskytnuta v průběhu tří let úvěrová pomoc EU, která se měla realizovat ve spojení  
s půjčkami MMF, severských zemí (Švédska, Dánska, Finska, Norska a Estonska), Světové 
banky, EBRD, ČR a Polska, což společně představovalo 7,5 mld. EUR. Čerpání byla nakonec 
nižší, než se očekávalo, a sice ve výši 4,466 mld. EUR. 
 
 Bilaterální úvěry zemí EU včetně ČR se nakonec vůbec neuskutečnily. Program  
na podporu platební bilance Lotyšska skončil dnem 20. 1. 2012 a tímto dnem skončil i 
závazek ČR poskytnout finanční pomoc do výše 200 mil. EUR. 
 
 
  


