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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 20. května 2019 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 se dozvěděl z různých sdělovacích prostředků v průběhu uplynulých týdnů1, 
že Ministerstvem financí České republiky (dále jen „MFČR“) mají být, resp. již byly 
poskytnuty finanční prostředky ve výši 800.000.000,- Kč ve formě zápůjčky či úvěru 
(dále jen „půjčka“) státnímu podniku Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983, se sídlem 
Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1, podnik zapsaný v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. A 7565 (dále jen „ČP“). V 
souvislosti s touto půjčkou Vás žádáme o poskytnutí následujících informací: 
1) Kdo je poskytovatel výše uvedené půjčky? Je jím MFČR či jiná organizační složka 
státu? 
2) Pakliže již výše uvedená půjčka byla poskytnuta, sdělte nám kdy se tomu tak stalo 
a v jaké výši. Pokud ne, či prozatím došlo jen k částečné výplatě, sdělte nám 
laskavě, kdy jsou plánovány další výplaty půjčky, v jakých termínech a v jakých 
částkách. 
3) Zašlete nám kopie všech relevantních smluvních dokumentů, které se týkají 
poskytnutí uvedené půjčky pro ČP." 

V úvodu Vám Ministerstvo financí sděluje, že vyjednávání zmiňované zápůjčky stále 
není ukončeno a dále k jednotlivým bodům uvádí následující: 
 
Ad 1) 
Česká republika, jednající prostřednictvím Ministerstva financí, je v souladu s § 35 
odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„rozpočtová pravidla“), oprávněna poskytovat zápůjčky nebo úvěry majitelům účtů 
podle § 3 písm. h) rozpočtových pravidel.  
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Ad 2) 
Smlouva upravující zápůjčku státnímu podniku Česká pošta, s.p.,  je stále ve fázi 
jednání. Zatím nedošlo ke shodě na konkrétních detailech smlouvy mezi 
Ministerstvem financí a Českou poštou, s.p., datum případného poskytnutí finančních 
prostředků rovněž nebylo stanoveno. 
 
Ad 3) 
S ohledem na odpovědi pod body 1) a 2) je odpověď na dotaz v tomto bodě 
bezpředmětná. 
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