Informace k měně využívané v rámci mezinárodního poštovního styku
„Zvláštní práva čerpání“

Informace k měně DTS/SDR - Mezinárodního měnového fondu
Pro účely mezinárodního poštovního styku vyhlašuje roční kurz DTS (XDR)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: http://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-aposta/postovni-sluzby/mezinarodni-spoluprace/vyhlaseni-kurzu-sdr-xdr-pro-r--2017--221867/

Mezinárodní měnový fond (dále jen IMF - International Monetary Fund) byl vytvořen na konferenci
konané v Bretton Woods (New Hampshire, USA) v červenci 1944. Na této konferenci byla také
založena Skupina Světové banky - WBG - (World Bank Group). Jako sídlo IMF byl určen Washington
D.C. V současné době je členem IMF 184 zemí. Podle Dohody o IMF (IMF Articles of Agreement)
jsou hlavními cíli IMF:







podporovat mezinárodní měnovou spolupráci,
usnadňovat rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu,
podporovat devizovou stabilitu,
napomáhat vytváření mnohostranných platebních systémů,
učinit své zdroje dočasně dostupné členům majícím potíže s platební bilancí,
zkrátit trvání a zmírnit stupeň nerovnováhy v mezinárodních platebních bilancích členů.
Od doby založení IMF se cíle IMF nezměnily, ale došlo k vývoji jeho činností, aby IMF splňoval stále
se měnící potřeby svých členských zemí a potřeby vyvíjející se světové ekonomiky.

Zvláštní práva čerpání
V rámci výkonu své úlohy zavedl Mezinárodní měnový fond tzv. Zvláštní práva čerpání
- Special Drawing Rights – SDR, nebo také Les droits de tirage spéciaux – DTS (kód
měny XDR).
SDR jsou mezinárodní rezervní měnou, která byla zavedena IMF v roce 1969 k zajištění potřebné výše
mezinárodních rezerv, odpovídající aktuální potřebě mezinárodního obchodu – SDR mělo doplňovat
úlohu tehdejších rezervních aktiv (zlato, USD).
SDR představují pro své držitele aktivum, zvýšení jejich devizových rezerv. IMF je oprávněn vytvořit
a přidělit SDR členským zemím IMF, které se na operacích s SDR zúčastní - tj. účastníkům tzv.
Správy zvláštních práv čerpání (k poslední emisi SDR došlo v roce 1981). Účast není povinná, ale
naprostá většina členských zemí se na činnosti Správy SDR podílí. SDR jsou přidělovány v závislosti
na výši členských kvót.
Doposud IMF emitoval 21,4 mld. SDR, tj. cca 32 mld. USD (poslední emise se uskutečnila v období
1978-1981). Hodnota SDR je určována denně, je tvořeno košem čtyř hlavních měn – EUR, GBP, JPY
a USD. Složení tohoto měnového koše je každých pět let přezkoumáno, aby byla zajištěna
reprezentativní úroveň vah jednotlivých měn v měnovém koši.
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Historie
Československo bylo členem IMF od čtyřicátých let. V roce 1954 bylo jeho členství pozastaveno pro
neplnění povinností vyplývajících ze Stanov (rozsah poskytování ekonomických údajů). Po roce 1989
požádalo Československo o obnovení členství a 20. září 1990 přistoupila Česká a Slovenská
Federativní Republika k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu jako 152. člen IMF. Od tohoto dne
bylo obnoveno členství bývalého Československa v bretton-woodských institucích. K 1. 1. 1993 bylo
zajištěno nástupnictví obou nově vzniklých států v těchto institucích.

Hlavní dokumenty
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí
č. 373/1990 Sb. a č. 500/1992 Sb., (o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o
Mezinárodním měnovém fondu sjednané dne 22. 6. 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní
bance pro obnovu a rozvoj sjednané dne 22. července 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní
finanční korporaci sjednané dne 25. května 1955 ve Washingtonu, k Dohodě o Mnohostranné agentuře
pro investiční záruky sjednané dne 11. října 1985 ve Washingtonu a k Dohodě o Mezinárodním
sdružení pro rozvoj sjednané dne 26. ledna 1960 ve Washingtonu, ve znění dodatků)

(zdroj Ministerstvo financí ČR)
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