
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. ledna 2012 č. 63 

 
k návrhu na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu 

 
 

 
             Vláda 

 
             I. souhlasí  
 
                1. s poskytnutím bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu do   
výše 1,5 mld. EUR z devizových rezerv České národní banky, 
 
                2. s poskytnutím státní záruky za úvěry poskytnuté Mezinárodnímu            
měnovému fondu v celkové výši 2,53 mld. EUR (výše současné půjčky ve výši         
1,5 mld. EUR a půjčka poskytnutá Českou republikou v roce 2009 ve výši 1,03 mld. 
EUR), a to za předpokladu, že bankovní rada České národní banky bude souhlasit 
se žádostí ministra financí o poskytnutí půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu 
z devizových rezerv podle bodu I tohoto usnesení; 
 
            II. ukládá 
 
                1. ministru financí 
 
                    a) požádat guvernéra České národní banky o uzavření dohody s Meziná-
rodním měnovým fondem o poskytnutí bilaterální půjčky podle bodu I tohoto usnesení 
a činit k tomu ve spolupráci s guvernérem České národní banky veškeré potřebné    
kroky, 
 
                    b) předložit vládě alternativní návrh způsobu poskytnutí půjčky             
Mezinárodnímu měnovému fondu v případě, že bankovní rada České národní banky 
neodsouhlasí poskytnutí půjčky z devizových rezerv, a to do třiceti dnů od tohoto          
rozhodnutí, 
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                    c) projednat s guvernérem České národní banky dohodu o úhradě ušlých 
výnosů vzniklých České národní bance v souvislosti s poskytnutím nové půjčky,         
za předpokladu, že bankovní rada České národní banky bude souhlasit se žádostí    
ministra financí o poskytnutí nové půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu 
z devizových rezerv podle bodu I tohoto usnesení, 
 
                2. předsedovi vlády informovat o tomto rozhodnutí vlády předsedkyni       
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedu Senátu Parlamentu 
České republiky; 
 
          III. doporučuje guvernérovi České národní banky v případě souhlasu bankovní 
rady České národní banky uzavřít dohodu s Mezinárodním měnovým fondem podle 
bodu III/1a tohoto usnesení a s Ministerstvem financí nové dohody o kompenzacích 
podle bodu III/1c tohoto usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
ministr financí 
 
Na vědomí: 

guvernér České národní banky  
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 

 
 


