
Na základě zákona o přístupu k informacím se dotazuji na výši dluhu, který má Ukrajina  
u našeho státu. Bývalý ministr Kalousek v televizi prohlásil, že dluh můžeme v rámci pomoci 
odepsat. Z tohoto důvodu se dotazuji jak na výši dluhu, tak i na postup při jeho vymáhání. Pokud 
se dobře pamatuji, tak naše republika splatila sjednocenému Německu dluhy za bývalou NDR  
v celé výši, přitom byl pouze spor o výši tzv. přepočitatelného rublu. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Na Ministerstvo financí bylo dne 31. srpna 2014 doručeno Vaše podání se žádostí  
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"Na základě zákona o přístupu k informacím se dotazuji na výši dluhu, který má Ukrajina   
u našeho státu. Bývalý ministr Kalousek v televizi prohlásil, že dluh můžeme v rámci pomoci 
odepsat. Z tohoto důvodu se dotazuji jak na výši dluhu, tak i na postup při jeho vymáhání. 
Pokud se dobře pamatuji, tak naše republika splatila sjednocenému Německu dluhy  
za bývalou NDR v celé výši, přitom byl pouze spor o výši tzv. přepočitatelného rublu." 
 
K tomu Vám sděluji následující. Dluh Ukrajiny vůči České republice vychází  
z Jamburgských dohod, které byly uzavírány v 80. letech minulého století. Na internetových 
stránkách Ministerstva financí je dostupná "Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji 
zahraničních pohledávek ČR v roce 2013", kde je uvedený dluh vůči Ukrajině na státní úrovni 
evidován v tzv. URE přepočitatelných jednotkách. Zpráva je dostupná na adrese: 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/stav-zahranicnich-pohledavek/2013/rocni-
souhrnna-zprava-o-stavu-a-vyvoji-z-18431. 
 
Hodnota dluhu Ukrajiny je pak v souvislosti s evidencí vůči ČPP Transgas, s.p. evidována  
ve výši cca 1 680 mil. Kč. Otázka možnosti řešení dluhu byla projednávána   
na mezivládní i prezidentské úrovni. Vzhledem k poslednímu vývoji situace na Ukrajině  
je však jednání v současné době pozastaveno. 
 
 
 


