
1. jaká konkrétní osoba či orgán MF "zvažuje" a "vyhodnocuje" vstup ČR do AIIB? Kdo je  
za tuto věc zodpovědný? Sám ministr, některý z jeho náměstků, či snad jen nějaký ředitel 
odboru?  
2. jak dlouho se již dotčená osoba či orgán MF zvažováním a vyhodnocováním zabývá? 
3. to, že jsou zakládajícími členy AIIB země jako Británie, Německo, Francie, Itálie, Rakousko, 
Švýcarsko, Austrálie, Jižní Korea, Brazílie, Rusko není pro ČR dostatečnou motivací a důvodem 
pro vstup do AIIB, že se pořád "zvažuje"? 
4. je pro MF přítomnost Ruska důvodem k budoucí absenci ČR v AIIB, případně momentálně  
k zvažování a vyhodnocování vstupu AIIB?   
4. jaké konkrétní okolnosti jsou momentálně ještě zvažovány a vyhodnocovány ve věci vstupu 
CŘ do AIIB?      
5. jakou roli v evidentní liknavosti a nerozhodnosti ČR ve věci vstupu do AIIB hraje nelibost 
USA nad samotným vznikem AIIB a vstupem svých "spojenců" do ní? 
6. kdy bude "možnost" vstupu ČR do AIIB vyhodnocena? Prosím o konkrétní termín,  
či konkrétní událost, která vyhodnocení případně musí předcházet. 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
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 V Praze dne 29.4. 2015 
 
Č. j.: MF-17 625/2015/9002/834 IK
 

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

 
 Ministerstvo financí obdrželo dne 8. dubna 2014 Vaši žádost podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 
Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"1. jaká konkrétní osoba či orgán MF "zvažuje" a "vyhodnocuje" vstup ČR do AIIB? Kdo je za tuto 
věc zodpovědný? Sám ministr, některý z jeho náměstků, či snad jen nějaký ředitel odboru?  
2. jak dlouho se již dotčená osoba či orgán MF zvažováním a vyhodnocováním zabývá? 
3. to, že jsou zakládajícími členy AIIB země jako Británie, Německo, Francie, Itálie, Rakousko, 
Švýcarsko, Austrálie, Jižní Korea, Brazílie, Rusko není pro ČR dostatečnou motivací a důvodem pro 
vstup do AIIB, že se pořád "zvažuje"? 
4. je pro MF přítomnost Ruska důvodem k budoucí absenci ČR v AIIB, případně momentálně k 
zvažování a vyhodnocování vstupu AIIB?   
4. jaké konkrétní okolnosti jsou momentálně ještě zvažovány a vyhodnocovány ve věci vstupu CŘ do 
AIIB?      
5. jakou roli v evidentní liknavosti a nerozhodnosti ČR ve věci vstupu do AIIB hraje nelibost USA nad 
samotným vznikem AIIB a vstupem svých "spojenců" do ní? 
6. kdy bude "možnost" vstupu ČR do AIIB vyhodnocena? Prosím o konkrétní termín,  
či konkrétní událost, která vyhodnocení případně musí předcházet.”. 
 

K jednotlivým otázkám Vám sděluji následující:  
 

1. jaká konkrétní osoba či orgán MF "zvažuje" a "vyhodnocuje" vstup ČR do AIIB? Kdo je za 
tuto věc zodpovědný? Sám ministr, některý z jeho náměstků, či snad jen nějaký ředitel 
odboru? 

 
Dle kompetenčního zákona (č.2/1969 Sb.) o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy zajišťuje Ministerstvo financí členství v mezinárodních finančních institucích (§4 čl. 3). 
V rámci Ministerstva financí spadá tato problematika do působnosti sekce Mezinárodní vztahy. 
Otázky členství v těchto institucích jsou konzultovány s Ministerstvem zahraničních věcí a o členství 
v konečném důsledku rozhoduje vláda. 
 

2. jak dlouho se již dotčená osoba či orgán MF zvažováním a vyhodnocováním zabývá? 
 

O ustavení AIIB bylo rozhodnuto v říjnu loňského roku, kdy představitelé 21 asijských zemí 
podepsaly dohodu o založení AIIB. Do projektu se postupně zapojily další země, včetně některých 
zemí EU. ČR v této souvislosti nebyla čínskou stranou, iniciátorem vzniku AIIB, oslovena. Přesto 
Ministerstvo financí ČR započalo interní diskusi s ostatními dotčenými resorty o přínosech 
případného zapojení.   
 

3. to, že jsou zakládajícími členy AIIB země jako Británie, Německo, Francie, Itálie, Rakousko, 
Švýcarsko, Austrálie, Jižní Korea, Brazílie, Rusko není pro ČR dostatečnou motivací a 
důvodem pro vstup do AIIB, že se pořád "zvažuje"? 
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Před vstupem ČR do jakékoli mezinárodní finanční organizace je zapotřebí provést důkladnou 
analýzu a vyhodnocení přínosů a nákladů, které by z členství pro ČR vyplývaly. Zapojení do 
mezinárodní finanční organizace schvaluje vláda ČR.  
 
Vstup do mezinárodní finanční organizace je podmíněn kapitálovým vkladem. Z tohoto důvodu není 
možné vstoupit do AIIB pouze s ohledem na zakládající členy. Je třeba upozornit na snahu vlády 
týkající se postupného snížení schodku státního rozpočtu. 
 
Dále je nutné zohlednit již stávající členství ČR v jiných mezinárodních finančních organizacích, 
které jsou v daném regionu již aktivní. V tomto případě se konkrétně jedná např. o Mezinárodní 
banku pro obnovu a rozvoj, která v regionu operuje a kde je ČR již akcionářem. ČR je též aktivním 
členem Zeleného klimatického fondu, který v daném regionu působí.  
 

4. je pro MF přítomnost Ruska důvodem k budoucí absenci ČR v AIIB, případně momentálně k 
zvažování a vyhodnocování vstupu AIIB? 

 
Ne, není. 
 

5.  jaké konkrétní okolnosti jsou momentálně ještě zvažovány a vyhodnocovány ve věci vstupu 
CŘ do AIIB?  

 
S ohledem na probíhající interní konzultace Vám v tuto chvíli nemůžeme poskytnout bližší 
informace.  
 

6. jakou roli v evidentní liknavosti a nerozhodnosti ČR ve věci vstupu do AIIB hraje nelibost 
USA nad samotným vznikem AIIB a vstupem svých "spojenců" do ní? 

 
Členství ČR v AIIB je posuzováno komplexně. Postoje členských států EU a klíčových světových 
ekonomik jsou rovněž sledovány. Nicméně finální rozhodnutí o vstupu je závislé především na 
přínosu členství pro ČR.  
 

7. kdy bude "možnost" vstupu ČR do AIIB vyhodnocena? Prosím o konkrétní termín, či 
konkrétní událost, která vyhodnocení případně musí předcházet. 

 
S ohledem na probíhající interní konzultace Vám v tuto chvíli nemůžeme poskytnout bližší 
informace.  
 


