
MFČR poskytuje na svém webu www.mfcr.cz množství statistických informací. Mezi nimi také 
informaci "Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok" (podle měsíců). Bohužel, tato 
informace je k dispozici jen od roku 1997 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/dluhova-statistika/podle-typu-
instrumentu/1997/statni-dluhopisy-podle-typu-instrumentu-22271 
Chci touto cestou požádat o informaci o Státních dluhopisech podle typu instrumentu za rok 
1993, 1994, 1995 a 1996. 
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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 14. července 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: 
 
"MFČR poskytuje na svém webu www.mfcr.cz množství statistických informací. Mezi nimi 
také informaci "Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok" (podle měsíců). Bohužel, tato 
informace je k dispozici jen od roku 1997 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/dluhova-statistika/podle-typu-
instrumentu/1997/statni-dluhopisy-podle-typu-instrumentu-22271 
Chci touto cestou požádat o informaci o Státních dluhopisech podle typu instrumentu za rok 
1993, 1994, 1995 a 1996. 
Vzhledem k tomu, že část dat, které byly dostupné, jsem si zatím zpracoval v souboru Excelu, 
tento soubor připojuji a žádám o jeho doplnění. Zároveň navrhuji (dávám souhlas), že takto 
vzniklý dataset může MFČR využít pro potřeby Open Data." 
 
 Ministerstvo financí, odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku, disponuje 
pouze omezenou datovou základnou ve věci statistik státních dluhopisů podle instrumentu 
před rokem 1997, a to vzhledem k legislativním a metodickým změnám ve vykazování, a není 
tudíž schopen poskytnout požadovaná data v plném rozsahu. 
 
 V příloze Vám Ministerstvo financí přikládá soubor ve formátu xls, který obsahuje 
podrobné členění střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů podle původní doby  
do splatnosti a souhrnná data za státní pokladniční poukázky pro konce let 1994, 1995 a 1996. 
S ohledem na výše uvedené podobným rozdělením státních dluhopisů pro konec roku 1993 
Ministerstvo financí nedisponuje. 
 
 
 
  
 


