
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10  Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

MINISTERSTVO FINANCÍ 
  

  
  
 PID: MFCRAXEPTQ 

Č. j.: MF-9686/2020/48-4 
 
 
 
 

Praha 17. 4. 2020 
 
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane doktore, 

Ministerstvu financí byla dne 7. dubna 2020 doručena Vaše žádost 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: 

„V historii ČR bylo financování specifických výdajů Ministerstva obrany ČR (MOČR) 
řešeno vydáním zákona o státním dluhopisovém programu. V této souvislosti se 
obracím na Ministerstvo financí ČR (MFČR) s následujícím dotazy: 
 
1. Podle inforamací zveřejněných v sekci Dluhopisové programy 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/emise-statnich-
dluhopisu/dluhopisove-programy 
se jednalo pouze o dvě situace 
- zákon č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení 
důsledků kosovské krize a o změně zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech,... 
- zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů 
spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afgánistánu Takto se ptám, jestli je tento 
výčet situací, kdy byly peníze získané vydáním dluhopisů použity na specifické účely 
MOČR, tj. na nasazení vojáků, nebo humanitární pomoc obětem, kompletní. Pokud 
ne, žádám doplnění tohoto seznamu. 
 
2. Oba zákony stanovily emisní podmínky vydání státních dluhopisů. V prvním případě 
byl rozsah dluhopisového programu 2 000 000 tis. Kč se splatností 15 let. Ve druhém 
případě se jednalo o rozsah 600 000 000 Kč se splatností 20 let. Pokoušel jsem se 
vyhledat tyto dluhopisy podle objemu a času uvedení na trh v tabulce ČNB 
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/financni-
trhy/.galleries/trh_statnich_dluhopisu/sd/AUKCE_SD_HISTORIE.xlsx 
ale pravděpodobně byly nabídky součástí objemově větší emise dluhopisů, protože 
jejich účel mohl zakládat požadavek investorů kompenzovat vyšší míru rizika vyšším 
úrokem. 
Proto žádám o identifikaci těchto dvou specifických titulů prostřednictvím ISIN, 
případně číslo emise a tranše, aby bylo možné analyzovat historii obou dluhů 
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v dluhové statistice prezentované v Dluhové statistice MFČR jako dluhupisy 
podle splatnosti. 
 
3. Je však možné, že moje uvažování není zcela správné, že MFČR může poskytnout 
rychlejší informaci, než by byla moje analýza. V principu mě u obou dluhových titulů 
zajímá: 
- zda skutečně došlo k financování dluhem, a pokud ano, v jakém objemu a pod 
jakým ISIN (číslo emise a tranše) je tento objem zahrnut; 
- jaké byly emisní podmínky, tj. roční kupón 
- jak byly dluhupisy spláceny, tj. zda došlo k jejich splacení až na konci doby 
splatnosti, nebo došlo k odkoupení dluhopisů ze strany MFČR před dobou 
splatnosti. 
 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Podle § 1 zákona 
č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků 
kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších 
předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu 
schodku státního rozpočtu za rok 1997, který upravuje financování řešení důsledků 
kosovské krize v rozsahu 2 mld. Kč, byla vydána 29. emise státních dluhopisů – 
dluhopis České republiky, 1999 - 2001, 6,50 %, ISIN: CZ0001000640 s datem emise 
5. listopadu 1999 a datem splatnosti 5. listopadu 2001. Tento dluhopis byl úročen 
pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,50 % p. a. Úrokové výnosy byly v souladu 
s emisními podmínkami vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy  
k 5. listopadu příslušného roku. Tento dluhopis byl prodán v rámci jedné tranše v aukci 
dne 29. října 1999 v celkové nominální hodnotě 7 mld. Kč a byl splacen jednorázově 
k datu splatnosti. Emisní podmínky tohoto dluhopisu jsou zveřejněny na internetových 
stránkách Ministerstva financí  
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/emise-statnichdluhopisu/ 
emisni-podminky/1999/emisni-podminky-29-emise-dluhopisu-12247. 
 
V souvislosti se zákonem č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na 
úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu, jehož 
účelem je úhrada výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu 
v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF a s vysláním 
praporu radiační, chemické a biologické ochrany Armády České republiky do operace 
Trvalá svoboda a jeho zapojením do případného souboru mezinárodních opatření 
k vynucení splnění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených 
národů, souvisejících s odzbrojením Irácké republiky na území Iráku za podmínky 
existence mandátu Organizace spojených národů v rozsahu 600 mil. Kč, eviduje 
Ministerstvo financí financování pomocí státních pokladničních poukázek vydaných 
v roce 2003 a splatných v roce 2004. Tyto státní pokladniční poukázky byly splaceny 
jednorázově k datu splatnosti. 
 
Další státní dluhopisové programy sloužící pro účely financování zahraničních 
armádních operací nebo pro účely financování humanitární pomoci Ministerstvo 
financí neeviduje. Přesto však mohly vzniknout výdaje státního rozpočtu z výše 
uvedených příčin např. v rámci rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ČR. 
Ministerstvo financí Vám proto doporučuje obrátit se rovněž na tento resort, kontakt: 
e-podatelnaMO@army.cz. 
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