
"Žadatel tímto v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
uctivě žádá nadepsaný orgán o poskytnutí následujících informací týkajících se mezinárodní 
smlouvy o úvěru uzavřené mezi Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) a Konsolidační 
bankou Praha, s. p. ú., schválené a podepsané dne 7. 6. 2000 v Lucembursku pod č.j. EIB Fin. 
20.614: 
- V jaké výši byl ze strany EIB poskytnut úvěr na základě výše specifikované smlouvy. 
- Jaká je určená výše splátek, kterými je/byl specifikovaný úvěr splácen. 
- Byl již předmětný úvěr splacen. Pokud se tak nestalo, v jaké výši ještě nebyl splacen. 
- Pokud úver nebyl zcela splacen, kdy má dojít k jeho splacení s uvedením výše zbývajících 
splátek." 
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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 bylo dne 12. 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: 
 
"Žadatel tímto v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
uctivě žádá nadepsaný orgán o poskytnutí následujících informací týkajících se mezinárodní 
smlouvy o úvěru uzavřené mezi Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) a Konsolidační 
bankou Praha, s. p. ú., schválené a podepsané dne 7. 6. 2000 v Lucembursku pod č.j. EIB Fin. 
20.614: 
- V jaké výši byl ze strany EIB poskytnut úvěr na základě výše specifikované smlouvy. 
- Jaká je určená výše splátek, kterými je/byl specifikovaný úvěr splácen. 
- Byl již předmětný úvěr splacen. Pokud se tak nestalo, v jaké výši ještě nebyl splacen. 
- Pokud úver nebyl zcela splacen, kdy má dojít k jeho splacení s uvedením výše zbývajících 
splátek." 
 
 K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
 
 1) "V jaké výši byl ze strany EIB poskytnut úvěr na základě výše specifikované 
smlouvy." 
 
 Jedná se o rámcový úvěr EIB ve výši 100 mil. EUR určený na financování 
vodohospodářského sektoru. Státní záruka byla poskytnuta na základě usnesení vlády ČR  
č. 1028 ze dne 16. října 2000. 
 
 2) "Jaká je určená výše splátek, kterými je/byl specifikovaný úvěr splácen." 
 
 Pololetní splátky jsu stanoveny ve výši 3,33% úvěru.   
 
 3) "Byl již předmětný úvěr splacen. Pokud se tak nestalo, v jaké výši ještě nebyl 
splacen." 
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 Ke dni 31.3.2017 je stav nesplacené jistiny úvěru ve výši 23,221 mil. EUR. 
 
 4) "Pokud úver nebyl zcela splacen, kdy má dojít k jeho splacení s uvedením výše 
zbývajících splátek." 
 
 Konečný termín splatnosti úvěru je v roce 2020. 
 
 
 
  
 


