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126

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 13. května 2013,

jímž se určují emisní podmínky pro
Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2014

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vy-
dává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním
zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu
s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopi-
sech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o dluhopisech“). Tyto emisní podmínky vymezují
práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, ja-
kož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Diskon-
tovaného spořicího státního dluhopisu České repu-
bliky, 2013–2014 (dále také jen „dluhopis“, případně
„dluhopisy“).

1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Diskontovaný spořicí státní dluhopis České
republiky, 2013–2014
Zkrácený název: SSD-D ČR, 14 II
Pořadové číslo emise: 79.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna
česká)
Emisní kurz: 97,50 % (slovy: devadesát sedm a půl
procenta) jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna
česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise:
13. 5. 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise:
12. 12. 2013
Datum emise: 12. 6. 2013
Datum splatnosti: 12. 12. 2014
Výnos dluhopisu: určen rozdílem mezi jmenovitou
hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem
Zdaňování výnosu dluhopisu: podle právních před-
pisů České republiky
ISIN: CZ0001004022

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
zákona o dluhopisech vydávány na základě zvlášt-

ních zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje minis-
terstvo.

3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zakni-
hované podobě a jsou evidovány v samostatné evi-
denci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1
písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zá-
konů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence minis-
terstva“).

4. Dluhopisy může upsat pouze:

a) fyzická osoba,

b) občanské sdružení nebo honební společenstvo,

c) odborová organizace nebo organizace zaměst-
navatelů,

d) nadace nebo nadační fond,

e) obecně prospěšná společnost,

f) stavovská komora nebo profesní organizace,

g) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem
nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí
ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,

h) Hospodářská komora České republiky nebo
Agrární komora České republiky zřízené záko-
nem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře
České republiky a o Agrární komoře České re-
publiky, ve znění pozdějších předpisů,

i) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů,

j) veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu
zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkum-
ných institucích, ve znění pozdějších předpisů,

k) Česká televize zřízená zákonem č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
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Český rozhlas zřízený zákonem č. 484/1991
Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších
předpisů, nebo Česká tisková kancelář zřízená
zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kan-
celáři, ve znění pozdějších předpisů,

l) Všeobecná zdravotní pojišťovna České repu-
bliky zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Vše-
obecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, nebo resortní,
oborová, podniková a další zdravotní pojišťov-
na zřízená ve smyslu zákona č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů,

m) územní samosprávné celky a vyšší územní
samosprávné celky České republiky nebo hlavní
město Praha,

n) dobrovolný svazek obcí zřízený ve smyslu zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,

o) Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení
místních samospráv České republiky nebo Aso-
ciace krajů České republiky,

p) společenství vlastníků jednotek ve smyslu zá-
kona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým pro-
storům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších před-
pisů,

nebo

q) zahraniční právnická osoba s obdobnou čin-
ností jako některá z osob uvedených v písme-
nech b) až f),

(dále také jen „upisovatel“, případně „upisova-
telé“).

5. Ministerstvo nehodlá požádat o přijetí dluhopisů
k obchodování na evropském regulovaném trhu
nebo v mnohostranném obchodním systému se síd-
lem v členském státě Evropské unie. Obchodování
s dluhopisy na uvedených převodních místech je
vyloučeno.

6. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise
dluhopisů činí 10 000 000 000 Kč (slovy: deset
miliard korun českých). Dluhopisy mohou být
v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech
vydány v menším nebo ve větším objemu emise,
než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota

emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu
emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy:
padesát miliard korun českých).

7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty
pro upisování emise postupně po částech (v tran-
ších).

8. Dluhopisy budou emitentem nabídnuty k úpisu
v České republice formou veřejné nabídky. Čin-
nosti spojené s upisováním dluhopisů zabezpečuje
ministerstvo a osoby, které k výkonu takových čin-
ností pověřilo, (dále jen „distributoři“, případně
„distributor“). Distributory k datu určení těchto
emisních podmínek jsou Česká spořitelna, a.s.,
Československá obchodní banka, a. s., a Komerční
banka, a.s. Dluhopisy budou upisovány také na vy-
braných pobočkách České pošty, s.p. Aktuální
seznam distributorů a jednotlivých distribučních
míst se uveřejní na internetových stránkách minis-
terstva.

9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních pod-
mínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné
tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisova-
tel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis
dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden
tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti
o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným
způsobem osvědčit, že náleží mezi osoby uvedené
v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu
dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota
dluhopisů upisovaných jedním upisovatelem náso-
bená jejich emisním kurzem. Cena úpisu dluhopisů
se zaokrouhlí na haléře a v případě úhrady ceny
úpisu dluhopisů v hotovosti na celé koruny. Upi-
sovatel je povinen uhradit cenu úpisu dluhopisů do
pěti pracovních dnů od data ukončení upisovacího
období příslušné tranše. Okamžikem uhrazení
ceny úpisu dluhopisů upisovatelem na účet distri-
butora se žádost o úpis dluhopisů stává závaznou
a upisovatel ji nemůže zrušit. Od data uhrazení
ceny úpisu dluhopisů do data vydání příslušné
tranše emise dluhopisů není tato částka úročena.
Po datu ukončení upisovacího období příslušné
tranše emise dluhopisů již nelze dluhopisy přísluš-
né tranše upsat. V případě dosažení nebo překro-
čení předpokládané celkové jmenovité hodnoty
emise dluhopisů podle bodu 6 těchto emisních
podmínek může ministerstvo rozhodnout o krácení
počtu kusů upisovaných dluhopisů podle jednotli-
vých žádostí o úpis dluhopisů podaných do data
ukončení upisovacího období příslušné tranše
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emise dluhopisů. Neuspokojeným či částečně
uspokojeným upisovatelům se vrátí jimi uhrazená
cena úpisu dluhopisů, které nebyly upsány, bez
zbytečného odkladu bezhotovostním převodem
na platební účet, z něhož byly příslušné peněžní
prostředky poukázány na účet distributora, či na
platební účet uvedený v žádosti o úpis dluhopisů
v případě úhrady ceny úpisu dluhopisů v hotovosti.

10. Upisovací období první tranše emise dluhopisů je
ukončeno k datu 31. 5. 2013, nebo k datu, které
určí emitent, podle toho, které datum nastane dříve.

11. O vydávání případných dalších tranší emise dluho-
pisů následujících po první tranši emise dluhopisů
podle bodu 10 těchto emisních podmínek může
rozhodnout emitent a určit datum počátku a datum
ukončení upisovacího období příslušné další tranše.
Oznámení o případných dalších tranších emise dlu-
hopisů se zveřejňují na internetových stránkách
ministerstva.

12. Žádost o převod dluhopisů se podává prostřednic-
tvím distributora. Dluhopisy jsou převáděny bez
peněžního vypořádání. Převoditelnost dluhopisů
se v souladu s § 26 odst. 6 zákona o dluhopisech
omezuje. Převést dluhopisy je přípustné pouze
mezi osobami uvedenými v bodě 4 těchto emisních
podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy převá-
dějí, je povinna při podání žádosti o převod dluho-
pisů distributorovi důvěryhodným způsobem
osvědčit, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4
těchto emisních podmínek. Převoditelnost dluho-
pisů se po datu 12. 11. 2014 vylučuje.

13. Výnos dluhopisu je určen rozdílem mezi jmenovi-
tou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním
kurzem podle bodu 1 těchto emisních podmínek.

Právo na výnos dluhopisu má osoba, která je
oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisy
k datu 12. 11. 2014. Oddělení práva na výnos dlu-
hopisu od dluhopisu se vylučuje. Výpočet výnosu
dluhopisu a poměrného výnosu probíhá na bázi
skutečného počtu kalendářních dnů v roce a sku-
tečného počtu dnů výnosového období (standard
act/act). Výnosovým obdobím se rozumí období
od data emise do data splatnosti dluhopisu. Po-
měrný výnos se do ceny dluhopisu započítává od
data emise a vypočte se jako výnos dluhopisu vy-
násobený podílem skutečného počtu dnů od data
emise do data výpočtu poměrného výnosu a skuteč-
ného počtu dnů výnosového období. Celková
částka poměrného výnosu ze všech dluhopisů
vlastníka této emise dluhopisů se za účelem vý-
počtu poměrného výnosu zaokrouhluje na haléře.

14. Emitent není oprávněn předčasně splatit vydané
dluhopisy před datem jejich splatnosti, nepožádá-
-li o předčasné splacení vlastník dluhopisů podle
bodu 15 těchto emisních podmínek. Ministerstvo
je oprávněno zapsat dluhopisy při jejich vydání
nejprve na majetkový účet emitenta v evidenci mi-
nisterstva ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona
o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem je-
jich splatnosti. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem
před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže emi-
tent rozhodne jinak.

15. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat minister-
stvo prostřednictvím distributora o splacení jmeno-
vité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dlu-
hopisů této emise dluhopisů před datem jejich
splatnosti (dále jen „žádost o předčasné splacení“)
podle následujícího harmonogramu:

Datum prvního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum posledního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum
předčasného splacení

1. 4. 2014 30. 4. 2014 12. 6. 2014

1. 7. 2014 31. 7. 2014 12. 9. 2014

Vlastník dluhopisů má nárok na poměrný výnos za
období od data emise do data předčasného splacení.
Poměrný výnos po zdanění daní vybíranou sráž-
kou podle zvláštní sazby daně za období od data
emise do data předčasného splacení a jmenovitá
hodnota dluhopisů násobená emisním kurzem bu-

dou splaceny osobě, která je vlastníkem příslušných
dluhopisů vždy k prvnímu pracovnímu dni násle-
dujícímu po příslušném datu posledního možného
podání žádosti o předčasné splacení. Žádost o před-
časné splacení podává vlastník dluhopisů prostřed-
nictvím distributora. Od okamžiku podání žádosti
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o předčasné splacení nelze dluhopisy v počtu kusů,
ve kterém byla podána příslušná žádost o předčasné
splacení, převádět. Jeden vlastník dluhopisů může
k jednomu datu předčasného splacení prostřednic-
tvím jedné žádosti o předčasné splacení požádat
o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů
v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc).
V případě, že počet kusů vlastněných dluhopisů
na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů je menší
než 1 000 (slovy: jeden tisíc), může vlastník dluho-
pisů požádat o předčasné splacení jím vlastněných
dluhopisů v počtu kusů menším než 1 000 (slovy:
jeden tisíc), pokud požádá o předčasné splacení
všech kusů vlastněných dluhopisů evidovaných na
jeho majetkovém účtu v evidenci ministerstva. Je-
den vlastník dluhopisů může k jednomu datu před-
časného splacení požádat o předčasné splacení
100 % (slovy: sto procent) jím vlastněných dluho-
pisů do počtu kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc)
včetně a nejvýše 50 % (slovy: padesát procent)
jím vlastněných dluhopisů nad počet kusů
500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy předčas-
ným splacením zanikají současně s právem vlast-
níka na výnos dluhopisu. Částka odpovídající jme-
novité hodnotě dluhopisů vlastníka násobené emis-
ním kurzem a poměrnému výnosu bude po zdanění
daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně
vlastníkovi dluhopisů při předčasném splacení
uhrazena bezhotovostním převodem na platební
účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně
a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka
dluhopisů v evidenci ministerstva. Připadne-li da-
tum předčasného splacení na den, který není pra-
covním dnem, bude tato platba provedena první
následující pracovní den bez nároku na vyplacení
výnosu za toto odsunutí platby. Případnou změnu
platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů minis-
terstvu prostřednictvím distributora. Celková
částka poměrného výnosu po zdanění daní vybíra-
nou srážkou podle zvláštní sazby daně z počtu
kusů dluhopisů, ve kterém byla podána žádost
o předčasné splacení, a jmenovité hodnoty těchto
dluhopisů násobené emisním kurzem se zaokrouh-
luje na haléře.

16. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě
k datu 12. 12. 2014, nepodá-li vlastník dluhopisů
žádost o předčasné splacení podle bodu 15 těchto
emisních podmínek nebo nepodá-li vlastník dluho-
pisů žádost o reinvestici jmenovité hodnoty všech
nebo příslušné části jím vlastněných dluhopisů této
emise dluhopisů (dále jen „žádost o reinvestici dlu-

hopisů“) podle bodu 18 těchto emisních podmínek.
Emitent ve smyslu § 17 zákona o dluhopisech roz-
hodl, že právo na splacení dluhopisů má osoba,
která je oprávněna vykonávat práva spojená s dlu-
hopisy k datu 12. 11. 2014. Jmenovitá hodnota dlu-
hopisů bude splacena osobě, která je vlastníkem
dluhopisů k datu 12. 11. 2014. Připadne-li datum
splacení jmenovité hodnoty dluhopisů na den,
který není pracovním dnem, bude tato platba pro-
vedena první následující pracovní den bez nároku
na vyplacení výnosu za toto odsunutí platby.

17. Emitent se zavazuje, že zabezpečí splacení jmeno-
vité hodnoty dluhopisů jejich vlastníkům podle
těchto emisních podmínek. Na zabezpečení
splacení dluhopisu se podílejí Centrální depozitář
cenných papírů, a.s., Česká národní banka a minis-
terstvo. Jmenovitá hodnota dluhopisů po zdanění
výnosu dluhopisu daní vybíranou srážkou podle
zvláštní sazby daně je splacena bezhotovostním
převodem na platební účet, který je veden v tuzem-
sku v domácí měně a který je evidován na majetko-
vém účtu vlastníka dluhopisů v evidenci minister-
stva, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o před-
časné splacení podle bodu 15 těchto emisních pod-
mínek nebo nepodá-li vlastník dluhopisů žádost
o reinvestici dluhopisů podle bodu 18 těchto emis-
ních podmínek. Případnou změnu platebního účtu
oznámí vlastník dluhopisů ministerstvu prostřed-
nictvím distributora. Celková částka jmenovité
hodnoty dluhopisů se po zdanění výnosu dluho-
pisu daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby
daně zaokrouhluje na haléře.

18. Vlastník dluhopisů je oprávněn podáním žádosti
o reinvestici dluhopisů požádat ministerstvo pro-
střednictvím distributora o reinvestici jmenovité
hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluho-
pisů této emise dluhopisů. V takovém případě ne-
bude vlastníkovi dluhopisů jejich celková jmeno-
vitá hodnota nebo její část splacena bezhotovost-
ním převodem na platební účet podle bodu 17
těchto emisních podmínek, nýbrž bude ve vlastní-
kem požadované výši reinvestována do státních
dluhopisů předem určených ministerstvem. Po-
dáním žádosti o reinvestici dluhopisů nelze rein-
vestovat jmenovitou hodnotu dluhopisů zatížených
právy třetích osob, zejména právem zástavním, ani
jmenovitou hodnotu dluhopisů, u nichž je v evi-
denci ministerstva zapsáno pozastavení výkonu
práva vlastníka s dluhopisy nakládat. Oznámení
o datu, od kterého je možné podávat žádost o rein-
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vestici dluhopisů, a o státních dluhopisech, do kte-
rých je možné jmenovitou hodnotu dluhopisů rein-
vestovat, se zveřejňuje v dostatečném předstihu na
internetových stránkách ministerstva. Vlastník dlu-
hopisů může prostřednictvím jedné žádosti o rein-
vestici dluhopisů požádat o reinvestici jmenovité
hodnoty jím vlastněných dluhopisů do státních
dluhopisů určených ministerstvem v počtu kusů
nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). O reinvestici
jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastně-
ných dluhopisů požádá vlastník dluhopisů minis-
terstvo podáním žádosti o reinvestici dluhopisů
prostřednictvím distributora. Celková částka jme-
novité hodnoty dluhopisů se po zdanění výnosu
dluhopisu daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně pro účely reinvestice jmenovité hod-
noty dluhopisů zaokrouhluje na celé koruny smě-
rem nahoru. Posledním dnem pro podání žádosti
o reinvestici dluhopisů je 11. 11. 2014. V případě
vlastníků dluhopisů, kteří požádali o reinvestici
jmenovité hodnoty jimi vlastněných dluhopisů,
bude jmenovitá hodnota dluhopisů reinvestována
po zdanění výnosu dluhopisu daní vybíranou sráž-
kou podle zvláštní sazby daně k datu reinvestice
dluhopisů. V případě vlastníků dluhopisů, kteří ne-
doloží doklad, z něhož plyne rezidence, a čestné
prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu, nemůže
být uplatněna snížená sazba daně vybíraná srážkou
podle zvláštní sazby daně vyplývající ze smlouvy
o zamezení dvojího zdanění nebo z tuzemského
zákona o daních z příjmů. Pokud dojde k doložení
výše uvedených dokumentů po datu reinvestice
dluhopisů, tak částka refundace daně bude vypla-
cena bezhotovostním převodem na platební účet,
který je veden v tuzemsku v domácí měně a který
je evidován na majetkovém účtu vlastníka dluho-
pisů v evidenci ministerstva, podle bodu 17 těchto
emisních podmínek.

19. Na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů zřízeném
ministerstvem v evidenci ministerstva je evidován
pouze jeden platební účet pro účely vyplacení vý-
nosů, splacení dluhopisů před datem jejich splat-
nosti a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů,
a to pro všechny státní dluhopisy vlastníka, které

jsou evidovány v evidenci ministerstva. Veškeré
platby uvedené ve větě první budou poukázány
na platební účet evidovaný v evidenci ministerstva
dva pracovní dny před datem provedení příslušné
platby.

20. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků ke dni určení
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností
Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings
na úrovni AA-.

21. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepod-
řízenými závazky České republiky, které jsou na
stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i bu-
doucími přímými, nepodmíněnými a nepodříze-
nými závazky České republiky.

22. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu
s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech pro-
mlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla
být uplatněna poprvé.

23. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve
Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající
se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových
stránkách ministerstva.

24. Provozní řád evidence ministerstva se zveřejňuje
v platném znění na internetových stránkách minis-
terstva a je závazný pro všechny vlastníky dluho-
pisů a distributory a pro všechny osoby podílející
se na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplacení
výnosu dluhopisů.

25. Ministerstvo si vyhrazuje právo činit veškeré
úkony související s vedením evidence ministerstva,
úpisem dluhopisů, předčasným splacením dluho-
pisů, reinvesticí jmenovité hodnoty dluhopisů, zá-
pisy do evidence ministerstva, změny údajů
a ostatní související činnosti vymezené Provozním
řádem evidence ministerstva.

26. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, bude
rozhodující verze česká.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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127

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 13. května 2013,

jímž se určují emisní podmínky pro
Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016, FIX %

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vy-
dává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním
zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu
s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopi-
sech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o dluhopisech“). Tyto emisní podmínky vymezují
práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, ja-
kož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Prémio-
vého spořicího státního dluhopisu České republiky,
2013–2016, FIX % (dále také jen „dluhopis“, případně
„dluhopisy“).

1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Prémiový spořicí státní dluhopis České
republiky, 2013–2016, FIX %
Zkrácený název: SSD-P ČR, FIX %, 16
Pořadové číslo emise: 80.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna
česká)
Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité
hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna
česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise:
13. 5. 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise:
12. 6. 2015
Datum emise: 12. 6. 2013
Datum splatnosti: 12. 6. 2016
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou
stanovenou pro
první výnosové období
od 12. 6. 2013 do 12. 6. 2014
ve výši 0,50 % p. a.
druhé výnosové období
od 12. 6. 2014 do 12. 6. 2015
ve výši 0,50 % p. a.

třetí výnosové období
od 12. 6. 2015 do 12. 6. 2016
ve výši 6,50 % p. a.
Zdaňování výnosu dluhopisu: podle právních před-
pisů České republiky
ISIN: CZ0001003982

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
zákona o dluhopisech vydávány na základě zvlášt-
ních zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje minis-
terstvo.

3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zakni-
hované podobě a jsou evidovány v samostatné evi-
denci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1
písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zá-
konů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence minis-
terstva“).

4. Dluhopisy může upsat pouze:

a) fyzická osoba,

b) občanské sdružení nebo honební společenstvo,

c) odborová organizace nebo organizace zaměst-
navatelů,

d) nadace nebo nadační fond,

e) obecně prospěšná společnost,

f) stavovská komora nebo profesní organizace,

g) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem
nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí
ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,

h) Hospodářská komora České republiky nebo
Agrární komora České republiky zřízené záko-
nem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře
České republiky a o Agrární komoře České re-
publiky, ve znění pozdějších předpisů,

i) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Sbírka zákonů č. 127 / 2013Částka 58 Strana 1359



a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů,

j) veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu
zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkum-
ných institucích, ve znění pozdějších předpisů,

k) Česká televize zřízená zákonem č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
Český rozhlas zřízený zákonem č. 484/1991
Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších
předpisů, nebo Česká tisková kancelář zřízená
zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kan-
celáři, ve znění pozdějších předpisů,

l) Všeobecná zdravotní pojišťovna České repu-
bliky zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Vše-
obecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, nebo resortní,
oborová, podniková a další zdravotní pojišťov-
na zřízená ve smyslu zákona č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů,

m) územní samosprávné celky a vyšší územní
samosprávné celky České republiky nebo hlavní
město Praha,

n) dobrovolný svazek obcí zřízený ve smyslu zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,

o) Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení
místních samospráv České republiky nebo Aso-
ciace krajů České republiky,

p) společenství vlastníků jednotek ve smyslu zá-
kona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým pro-
storům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších před-
pisů,

nebo

q) zahraniční právnická osoba s obdobnou čin-
ností jako některá z osob uvedených v písme-
nech b) až f),

(dále také jen „upisovatel“, případně „upisova-
telé“).

5. Ministerstvo nehodlá požádat o přijetí dluhopisů
k obchodování na evropském regulovaném trhu
nebo v mnohostranném obchodním systému se síd-
lem v členském státě Evropské unie. Obchodování

s dluhopisy na uvedených převodních místech je
vyloučeno.

6. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise
dluhopisů je 15 000 000 000 Kč (slovy: patnáct
miliard korun českých). Dluhopisy mohou být
v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech
vydány v menším nebo ve větším objemu emise,
než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota
emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu
emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy:
padesát miliard korun českých).

7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty
pro upisování emise postupně po částech (v tran-
ších).

8. Dluhopisy budou s výjimkou dluhopisů podle
bodu 11 těchto emisních podmínek nabídnuty emi-
tentem k úpisu v České republice formou veřejné
nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů
zabezpečuje ministerstvo a osoby, které k výkonu
takových činností pověřilo, (dále jen „distributoři“,
případně „distributor“). Distributory k datu určení
těchto emisních podmínek jsou Česká spořitelna,
a.s., Československá obchodní banka, a. s., a Ko-
merční banka, a.s. Dluhopisy budou upisovány
také na vybraných pobočkách České pošty, s.p.
Aktuální seznam distributorů a jednotlivých distri-
bučních míst se uveřejní na internetových strán-
kách ministerstva.

9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních pod-
mínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné
tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisova-
tel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis
dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden
tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti
o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným
způsobem osvědčit, že náleží mezi osoby uvedené
v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu
dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota
dluhopisů upisovaných jedním upisovatelem náso-
bená jejich emisním kurzem. Upisovatel je povinen
uhradit cenu úpisu dluhopisů do pěti pracovních
dnů od data ukončení upisovacího období přísluš-
né tranše. Okamžikem uhrazení ceny úpisu dluho-
pisů upisovatelem na účet distributora se žádost
o úpis dluhopisů stává závaznou a upisovatel ji ne-
může zrušit. Od data uhrazení ceny úpisu
dluhopisů do data vydání příslušné tranše emise
dluhopisů není tato částka úročena. Po datu ukon-
čení upisovacího období příslušné tranše emise dlu-
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hopisů již nelze dluhopisy příslušné tranše upsat.
V případě dosažení nebo překročení předpoklá-
dané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů
podle bodu 6 těchto emisních podmínek může mi-
nisterstvo rozhodnout o krácení počtu kusů upiso-
vaných dluhopisů podle žádostí o úpis dluhopisů
podaných do data ukončení upisovacího období
příslušné tranše emise dluhopisů. Neuspokojeným
či částečně uspokojeným upisovatelům se vrátí jimi
uhrazená cena úpisu dluhopisů, které nebyly
upsány, bez zbytečného odkladu bezhotovostním
převodem na platební účet, z něhož byly příslušné
prostředky poukázány na účet distributora, či na
platební účet uvedený v žádosti o úpis dluhopisů
v případě úhrady ceny úpisu dluhopisů v hotovosti.

10. Upisovací období první tranše emise dluhopisů je
ukončeno k datu 31. 5. 2013, nebo k datu, které
určí emitent, podle toho, které datum nastane dříve.

11. Vydávání dalších tranší emise dluhopisů proběhne
formou reinvestice výnosů dluhopisů vydaných
v předchozích tranších podle bodů 14 a 15 těchto
emisních podmínek s výjimkou posledního výnosu
dluhopisu, a to k datu reinvestice výnosu dluho-
pisu.

12. O vydávání případných dalších tranší emise dluho-
pisů s výjimkou tranší podle bodů 10 a 11 těchto
emisních podmínek může rozhodnout emitent
a určit datum počátku a datum ukončení upisova-
cího období příslušné další tranše. Oznámení o pří-
padných dalších tranších emise dluhopisů se zve-
řejňují na internetových stránkách ministerstva.

13. Žádost o převod dluhopisů se podává prostřednic-
tvím distributora. Dluhopisy jsou převáděny bez
peněžního vypořádání. Převoditelnost dluhopisů
se v souladu s § 26 odst. 6 zákona o dluhopisech
omezuje. Převést dluhopisy je přípustné pouze
mezi osobami uvedenými v bodě 4 těchto emisních
podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy převá-
dějí, je povinna při podání žádosti o převod dluho-
pisů distributorovi důvěryhodným způsobem
osvědčit, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4
těchto emisních podmínek. Převoditelnost dluho-
pisů se po datu 12. 5. 2016 vylučuje.

14. Výnos dluhopisu (dále jen „výnos“, případně „vý-
nosy“) je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši,
která se pro každé výnosové období stanoví podle
bodu 1 těchto emisních podmínek. Výnosy jsou
reinvestovány podle bodu 15 těchto emisních pod-
mínek jedenkrát ročně, a to vždy k datu 12. 6.

počínaje rokem 2014, vyjma posledního výnosu,
který je vlastníkovi dluhopisů vyplacen spolu se
splacením jmenovité hodnoty dluhopisů k datu
splatnosti dluhopisů podle bodu 22 těchto emisních
podmínek, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost
o reinvestici posledního výnosu a jmenovité hod-
noty všech nebo příslušné části jím vlastněných
dluhopisů této emise dluhopisů (dále jen „žádost
o reinvestici dluhopisů“) podle bodu 23 těchto
emisních podmínek. Podá-li vlastník dluhopisů žá-
dost o předčasné splacení podle bodu 20 těchto
emisních podmínek, částka příslušného výnosu za
výnosové období, jehož konec těsně předchází
nebo je shodný s příslušným datem předčasného
splacení, se nereinvestuje, ale je vyplacena vlastní-
kovi dluhopisů podle bodu 20 těchto emisních
podmínek.

15. Reinvesticí výnosu se rozumí, že na majetkový účet
vlastníka dluhopisů jsou k datu reinvestice výnosu
připsány dluhopisy téže emise dluhopisů v celkové
jmenovité hodnotě, která odpovídá výši výnosu ze
všech dluhopisů vlastníka téže emise dluhopisů po
zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně za příslušné výnosové období. Při-
padne-li datum reinvestice výnosu na den, který
není pracovním dnem, budou příslušné dluhopisy
připsány na majetkový účet vlastníka dluhopisů
první následující pracovní den. Celková částka vý-
nosu ze všech dluhopisů vlastníka téže emise dlu-
hopisů po zdanění daní vybíranou srážkou podle
zvláštní sazby daně za příslušné výnosové období
se pro účely reinvestice výnosu zaokrouhluje na
celé koruny směrem nahoru. Reinvesticí výnosu
se zvyšuje počet kusů dluhopisů vlastníka a celková
jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Celková
částka posledního výnosu ze všech dluhopisů vlast-
níka této emise dluhopisů vyplácená vlastníkovi
dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost
o reinvestici dluhopisů podle bodu 23 těchto emis-
ních podmínek, se po zdanění daní vybíranou sráž-
kou podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na ha-
léře. V případě vlastníků dluhopisů, kteří nedoloží
doklad, z něhož plyne rezidence, a čestné prohlá-
šení o skutečném vlastnictví příjmu, nemůže být
uplatněna snížená sazba daně vybíraná srážkou po-
dle zvláštní sazby daně vyplývající ze smlouvy o za-
mezení dvojího zdanění nebo z tuzemského zá-
kona o daních z příjmů. Pokud dojde k doložení
výše uvedených dokumentů po datu reinvestice vý-
nosu, tak částka refundace daně bude vyplacena
bezhotovostním převodem na platební účet, který
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je veden v tuzemsku v domácí měně a který je
evidován na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů
v evidenci ministerstva, v souladu s bodem 22
těchto emisních podmínek.

16. Výnos podle bodů 14 a 15 těchto emisních podmí-
nek obdrží vždy osoba, která je vlastníkem dluho-
pisů k datu 12. 5. počínaje rokem 2014. Výnos
za první výnosové období od data emise do
12. 6. 2014 obdrží osoba, která je vlastníkem dlu-
hopisů k datu 12. 5. 2014.

17. Výpočet výnosu a poměrného výnosu probíhá na
bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce
a skutečného počtu dnů v příslušném výnosovém
období (standard act/act). Výnosovým obdobím se
rozumí příslušné výnosové období podle bodu 1
těchto emisních podmínek. Poměrný výnos se do
ceny dluhopisu započítává od data emise a vypočte
se jako výnos vynásobený podílem skutečného
počtu dnů od data zahájení příslušného výnoso-
vého období do data výpočtu poměrného výnosu
a skutečného počtu dnů příslušného výnosového
období. Celková částka poměrného výnosu ze

všech dluhopisů vlastníka této emise dluhopisů se
za účelem výpočtu poměrného výnosu zaokrou-
hluje na haléře.

18. Oddělení práva na výnos od dluhopisu se vylučuje.

19. Emitent není oprávněn předčasně splatit vydané
dluhopisy před datem jejich splatnosti, nepožádá-
-li o předčasné splacení vlastník dluhopisů podle
bodu 20 těchto emisních podmínek. Ministerstvo
je oprávněno zapsat dluhopisy při jejich vydání
nejprve na majetkový účet emitenta v evidenci mi-
nisterstva ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona
o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem je-
jich splatnosti. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem
před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže emi-
tent rozhodne jinak.

20. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat minister-
stvo prostřednictvím distributora o splacení jmeno-
vité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dlu-
hopisů této emise dluhopisů před datem jejich
splatnosti (dále jen „žádost o předčasné splacení“)
podle následujícího harmonogramu:

Datum prvního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum posledního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum
předčasného splacení

1. 4. 2014 30. 4. 2014 12. 6. 2014

1. 4. 2015 30. 4. 2015 12. 6. 2015

Jmenovitá hodnota dluhopisů a příslušný výnos po
zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně za období od data zahájení do data
ukončení příslušného výnosového období, které
těsně předchází nebo je shodné s příslušným datem
předčasného splacení, budou vyplaceny osobě,
která je vlastníkem dluhopisů vždy k prvnímu pra-
covnímu dni následujícímu po příslušném datu
posledního možného podání žádosti o předčasné
splacení. Žádost o předčasné splacení podává vlast-
ník dluhopisů prostřednictvím distributora. Od
okamžiku podání žádosti o předčasné splacení ne-
lze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána
žádost o předčasné splacení, převádět. Jeden vlast-
ník dluhopisů může k jednomu datu předčasného
splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné
splacení požádat o předčasné splacení jím vlastně-
ných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy:
jeden tisíc). V případě, že počet kusů vlastněných

dluhopisů na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů
je menší než 1 000 (slovy: jeden tisíc), může vlastník
dluhopisů požádat o předčasné splacení jím vlast-
něných dluhopisů v počtu kusů menším než 1 000
(slovy: jeden tisíc), pokud požádá o předčasné
splacení všech kusů vlastněných dluhopisů evido-
vaných na jeho majetkovém účtu v evidenci minis-
terstva. Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu
datu předčasného splacení požádat o předčasné
splacení 100 % (slovy: sto procent) jím vlastněných
dluhopisů do počtu kusů 500 000 (slovy: pět set
tisíc) včetně a nejvýše 50 % (slovy: padesát procent)
jím vlastněných dluhopisů nad počet kusů 500 000
(slovy: pět set tisíc). Dluhopisy předčasným splace-
ním zanikají současně s právem vlastníka na výnos.
Částky odpovídající jmenovité hodnotě dluhopisů
vlastníka a příslušnému výnosu po zdanění daní
vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně bu-
dou vlastníkovi dluhopisů při předčasném splacení
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uhrazeny bezhotovostním převodem na platební
účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně
a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka
dluhopisů v evidenci ministerstva. Připadne-li da-
tum předčasného splacení na den, který není pra-
covním dnem, budou tyto platby provedeny první
následující pracovní den bez nároku na vyplacení
výnosu za toto odsunutí plateb. Případnou změnu
platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů minis-
terstvu prostřednictvím distributora. Celková
částka příslušného výnosu z počtu kusů dluhopisů,
ve kterém byla podána příslušná žádost o předčasné
splacení, vyplácená vlastníkovi dluhopisů za
období od data zahájení příslušného výnosového
období do data ukončení příslušného výnosového
období se po zdanění daní vybíranou srážkou po-
dle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na haléře.

21. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě
k datu 12. 6. 2016, nepodá-li vlastník dluhopisů
žádost o předčasné splacení podle bodu 20 těchto
emisních podmínek nebo nepodá-li vlastník dluho-
pisů žádost o reinvestici dluhopisů podle bodu 23
těchto emisních podmínek. Tímto datem končí
úročení dluhopisů. Emitent ve smyslu § 17 zákona
o dluhopisech rozhodl, že právo na splacení dluho-
pisů má osoba, která je oprávněna vykonávat práva
spojená s dluhopisy k datu 12. 5. 2016. Jmenovitá
hodnota všech dluhopisů vlastníka bude splacena
spolu s vyplacením posledního výnosu osobě, která
je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2016. Při-
padne-li datum splacení jmenovité hodnoty dluho-
pisů a vyplacení posledního výnosu na den, který
není pracovním dnem, budou tyto platby prove-
deny první následující pracovní den bez nároku
na vyplacení výnosu za toto odsunutí plateb.

22. Emitent se zavazuje, že zabezpečí splacení jmeno-
vité hodnoty dluhopisů spolu s vyplacením posled-
ního výnosu vlastníkům dluhopisů podle těchto
emisních podmínek. Na zabezpečení splacení dlu-
hopisu a vyplacení výnosu se podílejí Centrální de-
pozitář cenných papírů, a.s., Česká národní banka
a ministerstvo. Jmenovitá hodnota dluhopisů je
splacena spolu s vyplacením posledního výnosu
po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně bezhotovostním převodem na platební
účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně
a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka
dluhopisů v evidenci ministerstva, nepodá-li vlast-
ník dluhopisů žádost o reinvestici dluhopisů podle
bodu 23 těchto emisních podmínek. Případnou

změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů
ministerstvu prostřednictvím distributora. Celková
částka posledního výnosu ze všech dluhopisů vlast-
níka této emise dluhopisů vyplácená vlastníkovi
dluhopisů se po zdanění daní vybíranou srážkou
podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na haléře.

23. Vlastník dluhopisů je oprávněn podáním žádosti
o reinvestici dluhopisů požádat ministerstvo pro-
střednictvím distributora o reinvestici posledního
výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části jím
vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů. V ta-
kovém případě nebude vlastníkovi dluhopisů vy-
placen jejich poslední výnos a nebude splacena cel-
ková jmenovitá hodnota nebo její příslušná část
bezhotovostním převodem na platební účet podle
bodu 22 těchto emisních podmínek, nýbrž budou
ve vlastníkem požadované výši reinvestovány do
státních dluhopisů předem určených minister-
stvem. Podáním žádosti o reinvestici dluhopisů ne-
lze reinvestovat jmenovitou hodnotu dluhopisů za-
tížených právy třetích osob, zejména právem zá-
stavním, ani jmenovitou hodnotu dluhopisů,
u nichž je v evidenci ministerstva zapsáno pozasta-
vení výkonu práva vlastníka s dluhopisy nakládat.
Oznámení o datu, od kterého je možné podávat
žádost o reinvestici dluhopisů, a o státních dluho-
pisech, do kterých je možné poslední výnos a jme-
novitou hodnotu dluhopisů reinvestovat, se zveřej-
ňuje v dostatečném předstihu na internetových
stránkách ministerstva. Vlastník dluhopisů může
prostřednictvím jedné žádosti o reinvestici dluho-
pisů požádat o reinvestici jmenovité hodnoty jím
vlastněných dluhopisů do státních dluhopisů urče-
ných ministerstvem v počtu kusů nejméně 1 000
(slovy: jeden tisíc) a o reinvestici posledního vý-
nosu pouze v celé jeho výši. O reinvestici posled-
ního výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo pří-
slušné části jím vlastněných dluhopisů požádá
vlastník dluhopisů ministerstvo podáním žádosti
o reinvestici dluhopisů prostřednictvím distribu-
tora. Celková částka výnosu z dluhopisů vlastníka
po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně za poslední výnosové období se pro
účely reinvestice posledního výnosu a jmenovité
hodnoty dluhopisů zaokrouhluje na celé koruny
směrem nahoru. Posledním dnem pro podání žá-
dosti o reinvestici dluhopisů je 11. 5. 2016. V pří-
padě vlastníků dluhopisů, kteří požádali o rein-
vestici posledního výnosu, bude reinvestována výše
posledního výnosu po zdanění daní vybíranou
srážkou podle zvláštní sazby daně k datu rein-
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vestice dluhopisů. V případě vlastníků dluhopisů,
kteří nedoloží doklad, z něhož plyne rezidence,
a čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu,
nemůže být uplatněna snížená sazba daně vybíraná
srážkou podle zvláštní sazby daně vyplývající ze
smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo z tu-
zemského zákona o daních z příjmů. Pokud dojde
k doložení výše uvedených dokumentů po datu
reinvestice dluhopisů, tak částka refundace daně
bude vyplacena bezhotovostním převodem na pla-
tební účet, který je veden v tuzemsku v domácí
měně a který je evidován na majetkovém účtu vlast-
níka dluhopisů v evidenci ministerstva, podle bo-
du 22 těchto emisních podmínek.

24. Na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů zřízeném
ministerstvem v evidenci ministerstva je evidován
pouze jeden platební účet pro účely vyplacení vý-
nosů, splacení dluhopisů před datem jejich splat-
nosti a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů,
a to pro všechny státní dluhopisy vlastníka, které
jsou evidovány v evidenci ministerstva. Veškeré
platby uvedené ve větě první budou poukázány
na platební účet evidovaný v evidenci ministerstva
dva pracovní dny před datem provedení příslušné
platby.

25. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků k datu určení
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností
Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings
na úrovni AA-.

26. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepod-

řízenými závazky České republiky, které jsou na
stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i bu-
doucími přímými, nepodmíněnými a nepodříze-
nými závazky České republiky.

27. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu
s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech pro-
mlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla
být uplatněna poprvé.

28. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve
Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající
se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových
stránkách ministerstva.

29. Provozní řád evidence ministerstva se zveřejňuje
v platném znění na internetových stránkách minis-
terstva a je závazný pro všechny vlastníky dluho-
pisů a distributory a pro všechny osoby podílející
se na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplácení
výnosů.

30. Ministerstvo si vyhrazuje právo činit veškeré
úkony související s vedením evidence ministerstva,
úpisem dluhopisů, předčasným splacením dluho-
pisů, reinvesticí jmenovité hodnoty dluhopisů, zá-
pisy do evidence ministerstva, změny údajů
a ostatní související činnosti vymezené Provozním
řádem evidence ministerstva.

31. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, bude
rozhodující verze česká.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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128

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 13. května 2013,

jímž se určují emisní podmínky pro
Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vy-
dává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním
zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu
s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopi-
sech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o dluhopisech“). Tyto emisní podmínky vymezují
práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, ja-
kož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Kupo-
nového spořicího státního dluhopisu České republiky,
2013–2018, FIX % (dále také jen „dluhopis“, případně
„dluhopisy“).

1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Kuponový spořicí státní dluhopis České
republiky, 2013–2018, FIX %
Zkrácený název: SSD-K ČR, FIX %, 18
Pořadové číslo emise: 81.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna
česká)
Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité
hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna
česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise:
13. 5. 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise:
12. 6. 2017
Datum emise: 12. 6. 2013
Datum splatnosti: 12. 6. 2018
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou
stanovenou pro
první výnosové období
od 12. 6. 2013 do 12. 6. 2014
ve výši 0,50 % p. a.
druhé výnosové období
od 12. 6. 2014 do 12. 6. 2015
ve výši 1,00 % p. a.
třetí výnosové období
od 12. 6. 2015 do 12. 6. 2016
ve výši 3,00 % p. a.

čtvrté výnosové období
od 12. 6. 2016 do 12. 6. 2017
ve výši 4,00 % p. a.
páté výnosové období
od 12. 6. 2017 do 12. 6. 2018
ve výši 6,00 % p. a.
Zdaňování výnosu dluhopisu: podle právních před-
pisů České republiky
ISIN: CZ0001004014

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
zákona o dluhopisech vydávány na základě zvlášt-
ních zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje minis-
terstvo.

3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zakni-
hované podobě a jsou evidovány v samostatné evi-
denci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1
písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zá-
konů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence minis-
terstva“).

4. Dluhopisy může upsat pouze:

a) fyzická osoba,

b) občanské sdružení nebo honební společenstvo,

c) odborová organizace nebo organizace zaměst-
navatelů,

d) nadace nebo nadační fond,

e) obecně prospěšná společnost,

f) stavovská komora nebo profesní organizace,

g) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem
nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí
ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,

h) Hospodářská komora České republiky nebo
Agrární komora České republiky zřízené záko-
nem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře
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České republiky a o Agrární komoře České re-
publiky, ve znění pozdějších předpisů,

i) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů,

j) veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu
zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkum-
ných institucích, ve znění pozdějších předpisů,

k) Česká televize zřízená zákonem č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
Český rozhlas zřízený zákonem č. 484/1991
Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších
předpisů, nebo Česká tisková kancelář zřízená
zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kan-
celáři, ve znění pozdějších předpisů,

l) Všeobecná zdravotní pojišťovna České repu-
bliky zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Vše-
obecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, nebo resortní,
oborová, podniková a další zdravotní pojišťov-
na zřízená ve smyslu zákona č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů,

m) územní samosprávné celky a vyšší územní
samosprávné celky České republiky nebo hlavní
město Praha,

n) dobrovolný svazek obcí zřízený ve smyslu zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,

o) Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení
místních samospráv České republiky nebo Aso-
ciace krajů České republiky,

p) společenství vlastníků jednotek ve smyslu zá-
kona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým pro-
storům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších před-
pisů,

nebo

q) zahraniční právnická osoba s obdobnou čin-
ností jako některá z osob uvedených v písme-
nech b) až f),

(dále také jen „upisovatel“, případně „upisova-
telé“).

5. Ministerstvo nehodlá požádat o přijetí dluhopisů
k obchodování na evropském regulovaném trhu
nebo v mnohostranném obchodním systému se síd-
lem v členském státě Evropské unie. Obchodování
s dluhopisy na uvedených převodních místech je
vyloučeno.

6. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise
dluhopisů je 5 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard
korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu
s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány
v menším nebo ve větším objemu emise, než byla
předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise
dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise
dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát
miliard korun českých).

7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty
pro upisování emise postupně po částech (v tran-
ších).

8. Dluhopisy budou emitentem nabídnuty k úpisu
v České republice formou veřejné nabídky. Čin-
nosti spojené s upisováním dluhopisů zabezpečuje
ministerstvo a osoby, které k výkonu takových čin-
ností pověřilo, (dále jen „distributoři“). Distribu-
tory k datu určení těchto emisních podmínek jsou
Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní
banka, a. s., a Komerční banka, a.s. Dluhopisy bu-
dou upisovány také na vybraných pobočkách Čes-
ké pošty, s.p. Aktuální seznam distributorů a jed-
notlivých distribučních míst se uveřejní na interne-
tových stránkách ministerstva.

9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních pod-
mínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné
tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisova-
tel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis
dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden
tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti
o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným
způsobem osvědčit, že náleží mezi osoby uvedené
v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu
dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota
dluhopisů upisovaných jedním upisovatelem náso-
bená jejich emisním kurzem. Upisovatel je povinen
uhradit cenu úpisu dluhopisů do pěti pracovních
dnů od data ukončení upisovacího období přísluš-
né tranše. Okamžikem uhrazení ceny úpisu dluho-
pisů upisovatelem na účet distributora se žádost
o úpis dluhopisů stává závaznou a upisovatel ji ne-
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může zrušit. Od data uhrazení ceny úpisu dluho-
pisů do data vydání příslušné tranše dluhopisů není
tato částka úročena. Po datu ukončení upisovacího
období příslušné tranše emise dluhopisů již nelze
dluhopisy příslušné tranše upsat. V případě dosa-
žení nebo překročení předpokládané celkové jme-
novité hodnoty emise dluhopisů podle bodu 6
těchto emisních podmínek může ministerstvo roz-
hodnout o krácení počtu kusů upisovaných dluho-
pisů podle žádostí o úpis dluhopisů podaných do
data ukončení upisovacího období příslušné tranše
emise dluhopisů. Neuspokojeným či částečně
uspokojeným upisovatelům se vrátí jimi uhrazená
cena úpisu dluhopisů, které nebyly upsány, bez
zbytečného odkladu bezhotovostním převodem
na platební účet, z něhož byly příslušné prostředky
poukázány na účet distributora, či na platební účet
uvedený v žádosti o úpis dluhopisů v případě
úhrady ceny úpisu dluhopisů v hotovosti.

10. Upisovací období první tranše emise dluhopisů je
ukončeno k datu 31. 5. 2013, nebo k datu, které
určí emitent, podle toho, které datum nastane dříve.

11. O vydávání případných dalších tranší emise dluho-
pisů následujících po první tranši podle bodu 10
těchto emisních podmínek může rozhodnout emi-
tent a určit datum počátku a datum ukončení upi-
sovacího období příslušné další tranše. Oznámení
o případných dalších tranších se zveřejňují na in-
ternetových stránkách ministerstva.

12. Žádost o převod dluhopisů se podává prostřednic-
tvím distributora. Dluhopisy jsou převáděny bez
peněžního vypořádání. Převoditelnost dluhopisů
se v souladu s § 26 odst. 6 zákona o dluhopisech
omezuje. Převést dluhopisy je přípustné pouze
mezi osobami uvedenými v bodě 4 těchto emisních
podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy převá-
dějí, je povinna při podání žádosti o převod dluho-
pisů distributorovi důvěryhodným způsobem
osvědčit, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4
těchto emisních podmínek. Převoditelnost dluho-
pisů se po datu 12. 5. 2018 vylučuje.

13. Výnos dluhopisu (dále jen „výnos“, případně „vý-
nosy“) je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši,
která pro každé výnosové období narůstá a stanoví
se podle bodu 1 těchto emisních podmínek. Vý-
nosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy
k datu 12. 6. počínaje rokem 2014. Celková částka

výnosu ze všech dluhopisů vlastníka této emise
dluhopisů vyplácená vlastníkovi dluhopisů se po
zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně zaokrouhluje na haléře. Připadne-li da-
tum vyplacení výnosu na den, který není pracov-
ním dnem, bude vyplacení výnosu provedeno první
následující pracovní den bez nároku na výnos za
toto odsunutí platby.

14. Výnos obdrží vždy osoba, která je vlastníkem dlu-
hopisů k datu 12. 5. počínaje rokem 2014. Výnos
za první výnosové období od data emise do
12. 6. 2014 obdrží osoba, která je vlastníkem dlu-
hopisů k datu 12. 5. 2014.

15. Výpočet výnosu a poměrného výnosu probíhá na
bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce
a skutečného počtu dnů v příslušném výnosovém
období (standard act/act). Výnosovým obdobím se
rozumí příslušné výnosové období podle bodu 1
těchto emisních podmínek. Poměrný výnos se do
ceny dluhopisu započítává od data emise a vypočte
se jako výnos vynásobený podílem skutečného po-
čtu dnů od data zahájení příslušného výnosového
období do data výpočtu poměrného výnosu a sku-
tečného počtu dnů příslušného výnosového
období. Celková částka poměrného výnosu ze
všech dluhopisů vlastníka této emise dluhopisů se
za účelem výpočtu poměrného výnosu zaokrou-
hluje na haléře.

16. Oddělení práva na výnos od dluhopisu se vylučuje.

17. Emitent není oprávněn předčasně splatit vydané
dluhopisy před datem jejich splatnosti, nepožádá-
-li o předčasné splacení vlastník dluhopisů podle
bodu 18 těchto emisních podmínek. Ministerstvo
je oprávněno zapsat dluhopisy při jejich vydání
nejprve na majetkový účet emitenta v evidenci mi-
nisterstva ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona
o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem je-
jich splatnosti. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem
před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže emi-
tent rozhodne jinak.

18. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat minister-
stvo prostřednictvím distributora o splacení jmeno-
vité hodnoty všech nebo části jím vlastněných
dluhopisů této emise dluhopisů před datem jejich
splatnosti (dále jen „žádost o předčasné splacení“)
podle následujícího harmonogramu:

Sbírka zákonů č. 128 / 2013Částka 58 Strana 1367



Datum prvního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum posledního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum
předčasného splacení

1. 4. 2014 30. 4. 2014 12. 6. 2014

1. 7. 2014 31. 7. 2014 12. 9. 2014

1. 10. 2014 31. 10. 2014 12. 12. 2014

2. 1. 2015 30. 1. 2015 12. 3. 2015

1. 4. 2015 30. 4. 2015 12. 6. 2015

1. 7. 2015 31. 7. 2015 14. 9. 2015

1. 10. 2015 30. 10. 2015 14. 12. 2015

4. 1. 2016 29. 1. 2016 14. 3. 2016

1. 4. 2016 29. 4. 2016 13. 6. 2016

1. 7. 2016 29. 7. 2016 12. 9. 2016

3. 10. 2016 31. 10. 2016 12. 12. 2016

2. 1. 2017 31. 1. 2017 13. 3. 2017

3. 4. 2017 28. 4. 2017 12. 6. 2017

3. 7. 2017 31. 7. 2017 12. 9. 2017

2. 10. 2017 31. 10. 2017 12. 12. 2017

Vlastník dluhopisů má nárok na příslušný poměrný
výnos za období od data zahájení příslušného vý-
nosového období do data předčasného splacení.
Poměrný výnos za období od data zahájení přísluš-
ného výnosového období do data předčasného
splacení bude po zdanění daní vybíranou srážkou
podle zvláštní sazby daně vyplacen a jmenovitá
hodnota příslušných dluhopisů bude splacena
osobě, která je vlastníkem dluhopisů vždy
k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po pří-
slušném datu posledního možného podání žádosti
o předčasné splacení. Žádost o předčasné splacení
podává vlastník dluhopisů prostřednictvím distri-
butora. Od okamžiku podání žádosti o předčasné
splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém
byla podána žádost o předčasné splacení, převádět.
Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu
předčasného splacení prostřednictvím jedné žádosti
o předčasné splacení požádat o předčasné splacení
jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně
1 000 (slovy: jeden tisíc). V případě, že počet kusů
vlastněných dluhopisů na majetkovém účtu vlast-
níka dluhopisů je menší než 1 000 (slovy: jeden
tisíc), může vlastník dluhopisů požádat o předčasné

splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů
menším než 1 000 (slovy: jeden tisíc), pokud po-
žádá o předčasné splacení všech kusů vlastněných
dluhopisů evidovaných na jeho majetkovém účtu
v evidenci ministerstva. Jeden vlastník dluhopisů
může k jednomu datu předčasného splacení požá-
dat o předčasné splacení 100 % (slovy: sto procent)
jím vlastněných dluhopisů do počtu kusů 500 000
(slovy: pět set tisíc) včetně a nejvýše 50 % (slovy:
padesát procent) jím vlastněných dluhopisů nad po-
čet kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy
předčasným splacením zanikají současně s právem
vlastníka na výnos. Částky odpovídající jmenovité
hodnotě dluhopisů vlastníka a příslušnému poměr-
nému výnosu po zdanění daní vybíranou srážkou
podle zvláštní sazby daně budou vlastníkovi dluho-
pisů při předčasném splacení uhrazeny bezhoto-
vostním převodem na platební účet, který je veden
v tuzemsku v domácí měně a který je evidován na
majetkovém účtu vlastníka dluhopisů v evidenci
ministerstva. Připadne-li datum předčasného
splacení na den, který není pracovním dnem, budou
tyto platby provedeny první následující pracovní
den bez nároku na vyplacení výnosu za toto od-
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sunutí plateb. Případnou změnu platebního účtu
oznámí vlastník dluhopisů prostřednictvím distri-
butora. Celková částka poměrného výnosu z počtu
kusů dluhopisů, ve kterém byla podána žádost
o předčasné splacení, vyplácená vlastníkovi dluho-
pisů za období od data zahájení příslušného výno-
sového období do data předčasného splacení se po
zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně zaokrouhluje na haléře.

19. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě
k datu 12. 6. 2018, nepodá-li vlastník dluhopisů
žádost o předčasné splacení podle bodu 18 těchto
emisních podmínek nebo nepodá-li vlastník žádost
o reinvestici jmenovité hodnoty všech nebo přísluš-
né části jím vlastněných dluhopisů této emise dlu-
hopisů (dále jen „žádost o reinvestici dluhopisů“)
podle bodu 21 těchto emisních podmínek. Tímto
datem končí úročení dluhopisů. Emitent ve smyslu
§ 17 zákona o dluhopisech rozhodl, že právo na
splacení dluhopisů má osoba, která je oprávněna
vykonávat práva spojená s dluhopisy k datu
12. 5. 2018. Jmenovitá hodnota všech dluhopisů
vlastníka bude splacena spolu s vyplacením posled-
ního výnosu osobě, která je vlastníkem dluhopisů
k datu 12. 5. 2018. Připadne-li datum splacení jme-
novité hodnoty dluhopisů a vyplacení posledního
výnosu na den, který není pracovním dnem, budou
tyto platby provedeny první následující pracovní
den bez nároku na vyplacení výnosu za toto od-
sunutí plateb.

20. Emitent se zavazuje, že zabezpečí vyplacení vý-
nosů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů jejich
vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Na
zabezpečení splacení dluhopisu a vyplacení výnosů
se podílejí Centrální depozitář cenných papírů,
a.s., Česká národní banka a ministerstvo. Výnosy
po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně jsou vypláceny bezhotovostním převo-
dem na platební účet, který je veden v tuzemsku
v domácí měně a který je evidován na majetkovém
účtu vlastníka dluhopisů v evidenci ministerstva.
Stejným způsobem je splacena také jmenovitá hod-
nota dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žá-
dost o reinvestici dluhopisů podle bodu 21 těchto
emisních podmínek. Případnou změnu platebního
účtu oznámí vlastník dluhopisů ministerstvu pro-
střednictvím distributora.

21. Vlastník dluhopisů je oprávněn podáním žádosti
o reinvestici dluhopisů požádat ministerstvo pro-
střednictvím distributora o reinvestici jmenovité

hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluho-
pisů této emise dluhopisů. V takovém případě ne-
bude vlastníkovi dluhopisů jejich celková jmeno-
vitá hodnota nebo její příslušná část splacena bez-
hotovostním převodem na platební účet podle
bodu 20 těchto emisních podmínek, nýbrž bude
ve vlastníkem požadované výši reinvestována do
státních dluhopisů předem určených minister-
stvem. Podáním žádosti o reinvestici dluhopisů ne-
lze reinvestovat jmenovitou hodnotu dluhopisů za-
tížených právy třetích osob, zejména právem zá-
stavním, ani jmenovitou hodnotu dluhopisů,
u nichž je v evidenci ministerstva zapsáno pozasta-
vení výkonu práva vlastníka s dluhopisy nakládat.
Oznámení o datu, od kterého je možné podávat
žádost o reinvestici dluhopisů, a o státních dluho-
pisech, do kterých je možné jmenovitou hodnotu
dluhopisů reinvestovat, se zveřejňuje v dostatečném
předstihu na internetových stránkách ministerstva.
Vlastník dluhopisů může prostřednictvím jedné žá-
dosti o reinvestici dluhopisů požádat o reinvestici
jmenovité hodnoty jím vlastněných dluhopisů do
státních dluhopisů určených ministerstvem v počtu
kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). O rein-
vestici jmenovité hodnoty všech nebo části jím
vlastněných dluhopisů požádá vlastník dluho-
pisů ministerstvo podáním žádosti o reinvestici
dluhopisů prostřednictvím distributora. Posledním
dnem pro podání žádosti o reinvestici dluhopisů
je 11. 5. 2018.

22. Na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů zřízeném
ministerstvem v evidenci ministerstva je evidován
pouze jeden platební účet pro účely vyplacení vý-
nosů, splacení dluhopisů před datem jejich splat-
nosti a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů,
a to pro všechny státní dluhopisy vlastníka, které
jsou evidovány v evidenci ministerstva. Veškeré
platby uvedené ve větě první budou poukázány
na platební účet evidovaný v evidenci ministerstva
dva pracovní dny před datem provedení příslušné
platby.

23. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků k datu určení
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností
Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings
na úrovni AA-.

24. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepod-
řízenými závazky České republiky, které jsou na
stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i bu-
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doucími přímými, nepodmíněnými a nepodříze-
nými závazky České republiky.

25. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu
s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech pro-
mlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla
být uplatněna poprvé.

26. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve
Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající
se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových
stránkách ministerstva.

27. Provozní řád evidence ministerstva se zveřejňuje
v platném znění na internetových stránkách minis-
terstva a je závazný pro všechny vlastníky dluho-
pisů a distributory a pro všechny osoby podílející

se na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplácení
výnosů.

28. Ministerstvo si vyhrazuje právo činit veškeré
úkony související s vedením evidence ministerstva,
úpisem dluhopisů, předčasným splacením dluho-
pisů, reinvesticí jmenovité hodnoty dluhopisů, zá-
pisy do evidence ministerstva, změny údajů
a ostatní související činnosti vymezené Provozním
řádem evidence ministerstva.

29. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, bude
rozhodující verze česká.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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129

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 13. května 2013,

jímž se určují emisní podmínky pro
Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vy-
dává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním
zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu
s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopi-
sech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o dluhopisech“). Tyto emisní podmínky vymezují
práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, ja-
kož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Rein-
vestičního spořicího státního dluhopisu České repu-
bliky, 2013–2018, FIX % (dále také jen „dluhopis“,
případně „dluhopisy“).

1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Reinvestiční spořicí státní dluhopis České
republiky, 2013–2018, FIX %
Zkrácený název: SSD-R ČR, FIX %, 18
Pořadové číslo emise: 82.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna
česká)
Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité
hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna
česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise:
13. 5. 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise:
12. 6. 2017
Datum emise: 12. 6. 2013
Datum splatnosti: 12. 6. 2018
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou
stanovenou pro
první výnosové období
od 12. 6. 2013 do 12. 6. 2014
ve výši 0,50 % p. a.
druhé výnosové období
od 12. 6. 2014 do 12. 6. 2015
ve výši 1,00 % p. a.
třetí výnosové období

od 12. 6. 2015 do 12. 6. 2016
ve výši 3,00 % p. a.
čtvrté výnosové období
od 12. 6. 2016 do 12. 6. 2017
ve výši 4,00 % p. a.
páté výnosové období
od 12. 6. 2017 do 12. 6. 2018
ve výši 7,00 % p. a.
Zdaňování výnosu dluhopisu: podle právních před-
pisů České republiky
ISIN: CZ0001004006

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
zákona o dluhopisech vydávány na základě zvlášt-
ních zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje minis-
terstvo.

3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zakni-
hované podobě a jsou evidovány v samostatné evi-
denci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1
písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zá-
konů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence minis-
terstva“).

4. Dluhopisy může upsat pouze:

a) fyzická osoba,

b) občanské sdružení nebo honební společenstvo,

c) odborová organizace nebo organizace zaměst-
navatelů,

d) nadace nebo nadační fond,

e) obecně prospěšná společnost,

f) stavovská komora nebo profesní organizace,

g) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem
nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí
ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,

h) Hospodářská komora České republiky nebo
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Agrární komora České republiky zřízené záko-
nem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře
České republiky a o Agrární komoře České re-
publiky, ve znění pozdějších předpisů,

i) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů,

j) veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu
zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkum-
ných institucích, ve znění pozdějších předpisů,

k) Česká televize zřízená zákonem č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
Český rozhlas zřízený zákonem č. 484/1991
Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších
předpisů, nebo Česká tisková kancelář zřízená
zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kan-
celáři, ve znění pozdějších předpisů,

l) Všeobecná zdravotní pojišťovna České repu-
bliky zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Vše-
obecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, nebo resortní,
oborová, podniková a další zdravotní pojišťov-
na zřízená ve smyslu zákona č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů,

m) územní samosprávné celky a vyšší územní
samosprávné celky České republiky nebo hlavní
město Praha,

n) dobrovolný svazek obcí zřízený ve smyslu zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,

o) Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení
místních samospráv České republiky nebo Aso-
ciace krajů České republiky,

p) společenství vlastníků jednotek ve smyslu zá-
kona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým pro-
storům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších před-
pisů,

nebo

q) zahraniční právnická osoba s obdobnou čin-
ností jako některá z osob uvedených v písme-
nech b) až f),

(dále také jen „upisovatel“, případně „upisova-
telé“).

5. Ministerstvo nehodlá požádat o přijetí dluhopisů
k obchodování na evropském regulovaném trhu
nebo v mnohostranném obchodním systému se síd-
lem v členském státě Evropské unie. Obchodování
s dluhopisy na uvedených převodních místech je
vyloučeno.

6. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise
dluhopisů je 10 000 000 000 Kč (slovy: deset
miliard korun českých). Dluhopisy mohou být
v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech
vydány v menším nebo ve větším objemu emise,
než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota
emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu
emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy:
padesát miliard korun českých).

7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty
pro upisování emise postupně po částech (v tran-
ších).

8. Dluhopisy budou s výjimkou dluhopisů podle
bodu 11 těchto emisních podmínek nabídnuty emi-
tentem k úpisu v České republice formou veřejné
nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů
zajišťuje ministerstvo a osoby, které k výkonu ta-
kových činností pověřilo, (dále jen „distributoři“,
případně „distributor“). Distributory k datu určení
těchto emisních podmínek jsou Česká spořitelna,
a.s., Československá obchodní banka, a. s., a Ko-
merční banka, a.s. Dluhopisy budou upisovány
také na vybraných pobočkách České pošty, s.p.
Aktuální seznam distributorů a jednotlivých distri-
bučních míst se uveřejní na internetových strán-
kách ministerstva.

9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních pod-
mínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné
tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisova-
tel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis
dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden
tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti
o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným
způsobem osvědčit, že náleží mezi osoby uvedené
v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu
dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota
dluhopisů upisovaných jedním upisovatelem náso-
bená jejich emisním kurzem. Upisovatel je povinen
uhradit cenu úpisu dluhopisů do pěti pracovních
dnů od data ukončení upisovacího období přísluš-
né tranše. Okamžikem uhrazení ceny úpisu dluho-
pisů upisovatelem na účet distributora se žádost
o úpis dluhopisů stává závaznou a upisovatel ji ne-
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může zrušit. Od data uhrazení ceny úpisu dluho-
pisů do data vydání příslušné tranše emise dluho-
pisů není tato částka úročena. Po datu ukončení
upisovacího období příslušné tranše dluhopisů již
nelze dluhopisy příslušné tranše upsat. V případě
dosažení nebo překročení předpokládané celkové
jmenovité hodnoty emise dluhopisů podle bodu 6
těchto emisních podmínek může ministerstvo roz-
hodnout o krácení počtu kusů upisovaných dluho-
pisů podle žádostí o úpis dluhopisů podaných do
data ukončení upisovacího období příslušné tranše
emise dluhopisů. Neuspokojeným či částečně
uspokojeným upisovatelům se vrátí jimi uhrazená
cena úpisu dluhopisů, které nebyly upsány, bez
zbytečného odkladu bezhotovostním převodem
na platební účet, z něhož byly příslušné peněžní
prostředky poukázány na účet distributora, či na
platební účet uvedený v žádosti o úpis dluhopisů
v případě úhrady ceny úpisu dluhopisů v hotovosti.

10. Upisovací období první tranše emise dluhopisů je
ukončeno k datu 31. 5. 2013, nebo k datu, které
určí emitent, podle toho, které datum nastane dříve.

11. Vydávání dalších tranší emise dluhopisů proběhne
formou reinvestice výnosů dluhopisů vydaných
v předchozích tranších podle bodů 14 a 15 těchto
emisních podmínek s výjimkou posledního výnosu
dluhopisu, a to k datu reinvestice výnosu dluho-
pisu.

12. O vydávání případných dalších tranší emise dluho-
pisů s výjimkou tranší podle bodů 10 a 11 těchto
emisních podmínek může rozhodnout emitent
a určit datum počátku a datum ukončení upisova-
cího období příslušné další tranše. Oznámení o pří-
padných dalších tranších emise dluhopisů se uve-
řejňují na internetových stránkách ministerstva.

13. Žádost o převod dluhopisů se podává prostřednic-
tvím distributora. Dluhopisy jsou převáděny bez
peněžního vypořádání. Převoditelnost dluhopisů
se v souladu s § 26 odst. 6 zákona o dluhopisech
omezuje. Převést dluhopisy je přípustné pouze
mezi osobami uvedenými v bodě 4 těchto emisních
podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy převá-
dějí, je povinna při podání žádosti o převod dluho-
pisů distributorovi důvěryhodným způsobem
osvědčit, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4
těchto emisních podmínek. Převoditelnost dluho-
pisů se po datu 12. 5. 2018 vylučuje.

14. Výnos dluhopisu (dále jen „výnos“, případně „vý-
nosy“) je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši,
která pro každé výnosové období narůstá a stanoví

se podle bodu 1 těchto emisních podmínek. Vý-
nosy jsou reinvestovány podle bodu 15 těchto
emisních podmínek jedenkrát ročně, a to vždy
k datu 12. 6. počínaje rokem 2014, vyjma posled-
ního výnosu, který je vlastníkovi dluhopisů vypla-
cen spolu se splacením jmenovité hodnoty dluho-
pisů k datu splatnosti dluhopisů podle bodu 22
těchto emisních podmínek, nepodá-li vlastník dlu-
hopisů žádost o reinvestici posledního výnosu
a jmenovité hodnoty všech nebo příslušné části
jím vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů
(dále jen „žádost o reinvestici dluhopisů“) podle
bodu 23 těchto emisních podmínek. Podá-li vlast-
ník dluhopisů žádost o předčasné splacení podle
bodu 20 těchto emisních podmínek, částka přísluš-
ného výnosu za výnosové období, jehož konec
těsně předchází nebo je shodný s příslušným datem
předčasného splacení, se nereinvestuje, ale je vypla-
cena vlastníkovi dluhopisů podle bodu 20 těchto
emisních podmínek.

15. Reinvesticí výnosu se rozumí, že na majetkový účet
vlastníka dluhopisů jsou k datu reinvestice výnosu
připsány dluhopisy téže emise dluhopisů v celkové
jmenovité hodnotě, která odpovídá výši výnosu ze
všech dluhopisů vlastníka téže emise dluhopisů po
zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně za příslušné výnosové období. Při-
padne-li datum reinvestice výnosu na den, který
není pracovním dnem, budou příslušné dluhopisy
připsány na majetkový účet vlastníka dluhopisů
první následující pracovní den. Celková částka vý-
nosu ze všech dluhopisů vlastníka téže emise dlu-
hopisů po zdanění daní vybíranou srážkou podle
zvláštní sazby daně za příslušné výnosové období
se pro účely reinvestice výnosu zaokrouhluje na
celé koruny směrem nahoru. Reinvesticí výnosu
se zvyšuje počet kusů dluhopisů vlastníka a celková
jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Celková
částka posledního výnosu ze všech dluhopisů vlast-
níka této emise dluhopisů vyplácená vlastníkovi
dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost
o reinvestici dluhopisů podle bodu 23 těchto emis-
ních podmínek, se po zdanění daní vybíranou sráž-
kou podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na ha-
léře. V případě vlastníků dluhopisů, kteří nedoloží
doklad, z něhož plyne rezidence, a čestné prohlá-
šení o skutečném vlastnictví příjmu, nemůže být
uplatněna snížená sazba daně vybíraná srážkou
podle zvláštní sazby daně vyplývající ze smlouvy
o zamezení dvojího zdanění nebo z tuzemského
zákona o daních z příjmů. Pokud dojde k doložení
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výše uvedených dokumentů po datu reinvestice vý-
nosu, tak částka refundace daně bude vyplacena
bezhotovostním převodem na platební účet, který
je veden v tuzemsku v domácí měně a který je
evidován na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů
v evidenci ministerstva, podle bodu 22 těchto emis-
ních podmínek.

16. Výnos podle bodů 14 a 15 těchto emisních podmí-
nek obdrží vždy osoba, která je vlastníkem dluho-
pisů k datu 12. 5. počínaje rokem 2014. Výnos
za první výnosové období od data emise do
12. 6. 2014 obdrží osoba, která je vlastníkem dlu-
hopisů k datu 12. 5. 2014.

17. Výpočet výnosu a poměrného výnosu probíhá na
bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce
a skutečného počtu dnů v příslušném výnosovém
období (standard act/act). Výnosovým obdobím se
rozumí příslušné výnosové období podle bodu 1
těchto emisních podmínek. Poměrný výnos se do
ceny dluhopisu započítává od data emise a vypočte
se jako výnos vynásobený podílem skutečného po-
čtu dnů od data zahájení příslušného výnosového
období do data výpočtu poměrného výnosu a sku-
tečného počtu dnů příslušného výnosového ob-

dobí. Celková částka poměrného výnosu ze všech
dluhopisů vlastníka této emise dluhopisů se za úče-
lem výpočtu poměrného výnosu zaokrouhluje na
haléře.

18. Oddělení práva na výnos od dluhopisu se vylu-
čuje.

19. Emitent není oprávněn předčasně splatit vydané
dluhopisy před datem jejich splatnosti, nepožádá-
-li o předčasné splacení vlastník dluhopisů podle
bodu 20 těchto emisních podmínek. Ministerstvo
je oprávněno zapsat dluhopisy při jejich vydání
nejprve na majetkový účet emitenta v evidenci mi-
nisterstva ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona
o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem je-
jich splatnosti. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem
před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže emi-
tent rozhodne jinak.

20. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat minister-
stvo prostřednictvím distributora o splacení jmeno-
vité hodnoty všech nebo části jím vlastněných
dluhopisů této emise dluhopisů před datem jejich
splatnosti (dále jen „žádost o předčasné splacení“)
podle následujícího harmonogramu:

Datum prvního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum posledního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum
předčasného splacení

1. 4. 2014 30. 4. 2014 12. 6. 2014

1. 7. 2014 31. 7. 2014 12. 9. 2014

1. 10. 2014 31. 10. 2014 12. 12. 2014

2. 1. 2015 30. 1. 2015 12. 3. 2015

1. 4. 2015 30. 4. 2015 12. 6. 2015

1. 7. 2015 31. 7. 2015 14. 9. 2015

1. 10. 2015 30. 10. 2015 14. 12. 2015

4. 1. 2016 29. 1. 2016 14. 3. 2016

1. 4. 2016 29. 4. 2016 13. 6. 2016

1. 7. 2016 29. 7. 2016 12. 9. 2016

3. 10. 2016 31. 10. 2016 12. 12. 2016

2. 1. 2017 31. 1. 2017 13. 3. 2017

3. 4. 2017 28. 4. 2017 12. 6. 2017

3. 7. 2017 31. 7. 2017 12. 9. 2017

2. 10. 2017 31. 10. 2017 12. 12. 2017
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Vlastník dluhopisů má nárok na příslušný poměrný
výnos za období od data zahájení příslušného vý-
nosového období do data předčasného splacení.
Poměrný výnos za období od data zahájení přísluš-
ného výnosového období do data předčasného
splacení bude po zdanění daní vybíranou srážkou
podle zvláštní sazby daně vyplacen a jmenovitá
hodnota příslušných dluhopisů bude splacena
osobě, která je vlastníkem dluhopisů vždy
k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po pří-
slušném datu posledního možného podání žádosti
o předčasné splacení. Žádost o předčasné splacení
podává vlastník dluhopisů prostřednictvím distri-
butora. Od okamžiku podání žádosti o předčasné
splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém
byla podána žádost o předčasné splacení, převádět.
Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu
předčasného splacení prostřednictvím jedné žádosti
o předčasné splacení požádat o předčasné splacení
jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně
1 000 (slovy: jeden tisíc). V případě, že počet kusů
vlastněných dluhopisů na majetkovém účtu vlast-
níka dluhopisů je menší než 1 000 (slovy: jeden
tisíc), může vlastník dluhopisů požádat o předčasné
splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů
menším než 1 000 (slovy: jeden tisíc), pokud po-
žádá o předčasné splacení všech kusů vlastněných
dluhopisů evidovaných na jeho majetkovém účtu
v evidenci ministerstva. Jeden vlastník dluhopisů
může k jednomu datu předčasného splacení požá-
dat o předčasné splacení 100 % (slovy: sto procent)
jím vlastněných dluhopisů do počtu kusů 500 000
(slovy: pět set tisíc) včetně a nejvýše 50 % (slovy:
padesát procent) jím vlastněných dluhopisů nad po-
čet kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy
předčasným splacením zanikají současně s právem
vlastníka na výnos. Částky odpovídající jmenovité
hodnotě dluhopisů vlastníka a příslušnému poměr-
nému výnosu po zdanění daní vybíranou srážkou
podle zvláštní sazby daně budou vlastníkovi dluho-
pisů při předčasném splacení uhrazeny bezhoto-
vostním převodem na platební účet, který je veden
v tuzemsku v domácí měně a který je evidován na
majetkovém účtu vlastníka dluhopisů v evidenci
ministerstva. Připadne-li datum předčasného
splacení na den, který není pracovním dnem, budou
tyto platby provedeny první následující pracovní
den bez nároku na vyplacení výnosu za toto od-
sunutí plateb. Případnou změnu platebního účtu
oznámí vlastník dluhopisů ministerstvu prostřed-
nictvím distributora. Celková částka poměrného
výnosu z počtu kusů dluhopisů, ve kterém byla
podána žádost o předčasné splacení, vyplácená
vlastníkovi dluhopisů za období od data zahájení
příslušného výnosového období do data předčas-
ného splacení se po zdanění daní vybíranou sráž-

kou podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na ha-
léře.

21. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě
k datu 12. 6. 2018, nepodá-li vlastník dluhopisů
žádost o předčasné splacení podle bodu 20 těchto
emisních podmínek nebo nepodá-li vlastník žádost
o reinvestici dluhopisů podle bodu 23 těchto emis-
ních podmínek. Tímto datem končí úročení dluho-
pisů. Emitent ve smyslu § 17 zákona o dluhopisech
rozhodl, že právo na splacení dluhopisů má osoba,
která je oprávněna vykonávat práva spojená s dlu-
hopisy k datu 12. 5. 2018. Jmenovitá hodnota všech
dluhopisů vlastníka bude splacena spolu s vyplace-
ním posledního výnosu osobě, která je vlastníkem
dluhopisů k datu 12. 5. 2018. Připadne-li datum
splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení
posledního výnosu na den, který není pracovním
dnem, budou tyto platby provedeny první následu-
jící pracovní den bez nároku na vyplacení výnosu
za toto odsunutí plateb.

22. Emitent se zavazuje, že zabezpečí splacení jmeno-
vité hodnoty dluhopisů spolu s vyplacením posled-
ního výnosu vlastníkům dluhopisů podle těchto
emisních podmínek. Na zabezpečení splacení dlu-
hopisů a vyplacení výnosů se podílejí Centrální de-
pozitář cenných papírů, a.s., Česká národní banka
a ministerstvo. Jmenovitá hodnota dluhopisů je
splacena spolu s vyplacením posledního výnosu
po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně bezhotovostním převodem na platební
účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně
a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka
dluhopisů v evidenci ministerstva, nepodá-li vlast-
ník dluhopisů žádost o reinvestici dluhopisů podle
bodu 23 těchto emisních podmínek. Případnou
změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů
ministerstvu prostřednictvím distributora. Celková
částka posledního výnosu ze všech dluhopisů vlast-
níka této emise dluhopisů vyplácená vlastníkovi
dluhopisů se po zdanění daní vybíranou srážkou
podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na haléře.

23. Vlastník dluhopisů je oprávněn podáním žádosti
o reinvestici dluhopisů požádat ministerstvo pro-
střednictvím distributora o reinvestici posledního
výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části jím
vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů. V ta-
kovém případě nebude vlastníkovi dluhopisů vy-
placen jejich poslední výnos a splacena celková
jmenovitá hodnota nebo její příslušná část bezho-
tovostním převodem na platební účet podle bodu
22 těchto emisních podmínek, nýbrž budou ve
vlastníkem požadované výši reinvestovány do stát-
ních dluhopisů předem určených ministerstvem.
Podáním žádosti o reinvestici dluhopisů nelze rein-
vestovat jmenovitou hodnotu dluhopisů zatížených
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právy třetích osob, zejména právem zástavním, ani
jmenovitou hodnotu dluhopisů, u nichž je v evi-
denci ministerstva zapsáno pozastavení výkonu
práva vlastníka s dluhopisy nakládat. Oznámení
o datu, od kterého je možné podávat žádost o rein-
vestici dluhopisů, a o státních dluhopisech, do kte-
rých je možné poslední výnos a jmenovitou hod-
notu dluhopisů reinvestovat, se zveřejňuje v dosta-
tečném časovém předstihu na internetových strán-
kách ministerstva. Vlastník dluhopisů může
prostřednictvím jedné žádosti o reinvestici dluho-
pisů požádat o reinvestici jmenovité hodnoty jím
vlastněných dluhopisů do státních dluhopisů urče-
ných ministerstvem v počtu kusů nejméně 1 000
(slovy: jeden tisíc) a o reinvestici posledního vý-
nosu pouze v celé jeho výši. O reinvestici posled-
ního výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části
jím vlastněných dluhopisů požádá vlastník dluho-
pisů ministerstvo podáním žádosti o reinvestici
dluhopisů prostřednictvím distributora. Celková
částka výnosu z dluhopisů vlastníka dluhopisů po
zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně za poslední výnosové období se pro
účely reinvestice posledního výnosu a jmenovité
hodnoty dluhopisů zaokrouhluje na celé koruny
směrem nahoru. Posledním dnem pro podání žá-
dosti o reinvestici dluhopisů je 11. 5. 2018. V pří-
padě vlastníků dluhopisů, kteří požádali o reinve-
stici posledního výnosu, bude reinvestována výše
posledního výnosu po zdanění daní vybíranou
srážkou podle zvláštní sazby daně k datu reinve-
stice dluhopisů. V případě vlastníků dluhopisů,
kteří nedoloží doklad, z něhož plyne rezidence,
a čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu,
nemůže být uplatněna snížená sazba daně vybíraná
srážkou podle zvláštní sazby daně vyplývající ze
smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo z tu-
zemského zákona o daních z příjmů. Pokud dojde
k doložení výše uvedených dokumentů po datu
reinvestice dluhopisů, tak částka refundace daně
bude vyplacena bezhotovostním převodem na pla-
tební účet, který je veden v tuzemsku v domácí
měně a který je evidován na majetkovém účtu vlast-
níka dluhopisů v evidenci ministerstva, podle bo-
du 22 těchto emisních podmínek.

24. Na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů zřízeném
ministerstvem v evidenci ministerstva je evidován
pouze jeden platební účet pro účely vyplacení vý-

nosů, splacení dluhopisů před datem jejich splat-
nosti a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů,
a to pro všechny státní dluhopisy vlastníka, které
jsou evidovány v evidenci ministerstva. Veškeré
platby uvedené ve větě první budou poukázány
na platební účet evidovaný v evidenci ministerstva
dva pracovní dny před datem provedení příslušné
platby.

25. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků k datu určení
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností
Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings
na úrovni AA-.

26. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepod-
řízenými závazky České republiky, které jsou na
stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i bu-
doucími přímými, nepodmíněnými a nepodříze-
nými závazky České republiky.

27. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu
s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech pro-
mlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla
být uplatněna poprvé.

28. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve
Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající
se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových
stránkách ministerstva.

29. Provozní řád evidence ministerstva se zveřejňuje
v platném znění na internetových stránkách minis-
terstva a je závazný pro všechny vlastníky dluho-
pisů a distributory a pro všechny osoby podílející
se na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplácení
výnosů.

30. Ministerstvo si vyhrazuje právo činit veškeré
úkony související s vedením evidence ministerstva,
úpisem dluhopisů, předčasným splacením dluho-
pisů, reinvesticí posledního výnosu a jmenovité
hodnoty dluhopisů, zápisy do evidence minister-
stva, změny údajů a ostatní související činnosti vy-
mezené Provozním řádem evidence ministerstva.

31. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, bude
rozhodující verze česká.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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130

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 13. května 2013,

jímž se určují emisní podmínky pro
Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020, CPI %

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vy-
dává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním
zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu
s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopi-
sech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o dluhopisech“). Tyto emisní podmínky vymezují
práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, ja-
kož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Proti-
-inflačního spořicího státního dluhopisu České repu-
bliky, 2013–2020, CPI % (dále také jen „dluhopis“,
případně „dluhopisy“).

1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Proti-inflační spořicí státní dluhopis České
republiky, 2013–2020, CPI %
Zkrácený název: SSD-I ČR, CPI %, 20
Pořadové číslo emise: 83.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna
česká)
Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna
česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise:
13. 5. 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise:
12. 12. 2019
Datum emise: 12. 6. 2013
Datum splatnosti: 12. 6. 2020
Výnos dluhopisu: určen pohyblivou úrokovou saz-
bou
Zdaňování výnosu dluhopisu: podle právních před-
pisů České republiky
ISIN: CZ0001003990

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
zákona o dluhopisech vydávány na základě zvlášt-
ních zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje minis-
terstvo.

3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zakni-
hované podobě a jsou evidovány v samostatné evi-
denci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1
písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zá-
konů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence minis-
terstva“).

4. Dluhopisy může upsat pouze fyzická osoba nebo
občanské sdružení fyzických osob (dále také jen
„upisovatel“, případně „upisovatelé“).

5. Ministerstvo nehodlá požádat o přijetí dluhopisů
k obchodování na evropském regulovaném trhu
nebo v mnohostranném obchodním systému se síd-
lem v členském státě Evropské unie. Obchodování
s dluhopisy na uvedených převodních místech je
vyloučeno.

6. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise
dluhopisů je 10 000 000 000 Kč (slovy: deset
miliard korun českých). Dluhopisy mohou být
v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech
vydány v menším nebo ve větším objemu emise,
než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota
emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu
emise dluhopisů činí 150 000 000 000 Kč (slovy:
sto padesát miliard korun českých).

7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty
pro upisování emise postupně po částech (v tran-
ších).

8. Dluhopisy budou s výjimkou dluhopisů podle
bodu 12 těchto emisních podmínek nabídnuty emi-
tentem k úpisu v České republice formou veřejné
nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů
zabezpečuje ministerstvo a osoby, které k výkonu
takových činností pověřilo, (dále jen „distributoři“,
případně „distributor“). Distributory k datu určení
těchto emisních podmínek jsou Česká spořitelna,
a.s., Československá obchodní banka, a. s., a Ko-
merční banka, a.s. Dluhopisy budou upisovány
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také na vybraných pobočkách České pošty, s.p.
Aktuální seznam distributorů a jednotlivých distri-
bučních míst se uveřejní na internetových strán-
kách ministerstva.

9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních pod-
mínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné
tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisova-
tel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis
dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden
tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti
o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným
způsobem osvědčit, že náleží mezi osoby uvedené
v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu
dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota
dluhopisů upisovaných jedním upisovatelem náso-
bená jejich emisním kurzem. Upisovatel je povinen
uhradit cenu úpisu dluhopisů do pěti pracovních
dnů od data ukončení upisovacího období přísluš-
né tranše. Okamžikem uhrazení ceny úpisu dluho-
pisů upisovatelem na účet distributora se žádost
o úpis dluhopisů stává závaznou a upisovatel ji ne-
může zrušit. Od data uhrazení ceny úpisu dluho-
pisů do data vydání příslušné tranše emise dluho-
pisů není tato částka úročena. Po datu ukončení
upisovacího období příslušné tranše emise dluho-
pisů již nelze dluhopisy upsat. V případě dosažení
nebo překročení předpokládané celkové jmenovité
hodnoty emise dluhopisů podle bodu 6 těchto
emisních podmínek může ministerstvo rozhodnout
o krácení počtu kusů upisovaných dluhopisů podle
žádostí o úpis dluhopisů podaných do data ukon-
čení upisovacího období příslušné tranše dluho-
pisů. Neuspokojeným či částečně uspokojeným
upisovatelům se vrátí jimi uhrazená cena úpisu dlu-
hopisů, které nebyly upsány, bez zbytečného od-
kladu bezhotovostním převodem na platební účet,
z něhož byly příslušné peněžní prostředky pouká-
zány na účet distributora, či na platební účet uve-
dený v žádosti o úpis dluhopisů v případě úhrady
ceny úpisu dluhopisů v hotovosti.

10. Jeden upisovatel může podat prostřednictvím dis-
tributorů žádosti o úpis dluhopisů při úpisu dluho-
pisů každé z tranší podle bodů 11 a 13 těchto emis-
ních podmínek v celkovém počtu kusů nejvý-
še 5 000 000 (slovy: pět milionů) pro každou jed-
notlivou tranši emise dluhopisů.

11. Upisovací období první tranše emise dluhopisů je
ukončeno k datu 31. 5. 2013 nebo k datu, které určí
emitent, podle toho, které datum nastane dříve.

12. Vydávání dalších tranší emise dluhopisů proběhne
formou reinvestice výnosů dluhopisů vydaných
v předchozích tranších podle bodů 15 a 16 těchto
emisních podmínek s výjimkou posledního výnosu
dluhopisu, a to k datu reinvestice výnosu dluho-
pisu.

13. O vydávání případných dalších tranší emise dluho-
pisů s výjimkou tranší podle bodů 11 a 12 těchto
emisních podmínek může rozhodnout emitent
a určit datum počátku a datum ukončení upisova-
cího období příslušné další tranše. Oznámení o pří-
padných dalších tranších emise dluhopisů se zve-
řejňují na internetových stránkách ministerstva.

14. Žádost o převod dluhopisů se podává prostřednic-
tvím distributora. Dluhopisy se převádějí bez peně-
žního vypořádání. Převoditelnost dluhopisů se
v souladu s § 26 odst. 6 zákona o dluhopisech ome-
zuje. Převést dluhopisy je přípustné pouze mezi
osobami uvedenými v bodě 4 těchto emisních pod-
mínek. Osoba, na kterou se dluhopisy převádějí, je
povinna při podání žádosti o převod dluhopisů dis-
tributorovi důvěryhodným způsobem osvědčit, že
patří mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních
podmínek. Převoditelnost dluhopisů se po datu
12. 5. 2020 vylučuje.

15. Výnos dluhopisu (dále jen „výnos“, případně „vý-
nosy“) je určen pohyblivou úrokovou sazbou.
Úroková sazba za šest měsíců (p. s., per semestre)
pro výnosové období, které končí datem 12. 6., se
stanoví jako procentní změna bazického indexu
spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc
duben příslušného roku proti bazickému indexu
spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc
říjen roku předchozího, a to v rozsahu šesti dese-
tinných míst, zvětšená o 0,25; takto stanovená úro-
ková sazba se zaokrouhluje na pět desetinných
míst. Úroková sazba za šest měsíců (p. s., per se-
mestre) pro výnosové období, které končí datem
12. 12., se stanoví jako procentní změna bazického
indexu spotřebitelských cen (životních nákladů)
za měsíc říjen příslušného roku proti bazickému
indexu spotřebitelských cen (životních nákladů)
za měsíc duben téhož roku, a to v rozsahu šesti
desetinných míst, zvětšená o 0,25; takto stanovená
úroková sazba se zaokrouhluje na pět desetinných
míst. Minimální úroková sazba v každém výnoso-
vém období se stanoví ve výši 0,25 % p. s., (per
semestre). Úroková sazba pro příslušné výnosové
období a její výpočet se zveřejní na internetových
stránkách ministerstva vždy nejpozději k datu
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20. 5. a k datu 20. 11. příslušného roku. Výnosy
určené na základě této úrokové sazby jsou rein-
vestovány podle bodu 16 těchto emisních podmí-
nek, a to vždy k datu 12. 6. a k datu 12. 12., počí-
naje datem 12. 12. 2013, vyjma posledního výnosu,
který je vlastníkovi dluhopisů vyplacen spolu se
splacením jmenovité hodnoty dluhopisů k datu
splatnosti dluhopisů podle bodu 24 těchto emisních
podmínek, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost
o reinvestici posledního výnosu a jmenovité hod-
noty všech nebo příslušné části jím vlastněných
dluhopisů této emise dluhopisů (dále jen „žádost
o reinvestici dluhopisů“) podle bodu 25 těchto
emisních podmínek. Podá-li vlastník dluhopisů žá-
dost o předčasné splacení podle bodu 22 těchto
emisních podmínek, částka příslušného výnosu za
výnosové období, jehož konec těsně předchází
nebo je shodný s příslušným datem předčasného
splacení, se nereinvestuje, ale je vyplacena vlastní-
kovi dluhopisů podle bodu 22 těchto emisních
podmínek.

16. Reinvesticí výnosu se rozumí, že na majetkový účet
vlastníka dluhopisů jsou k datu reinvestice výnosu
připsány dluhopisy téže emise dluhopisů v celkové
jmenovité hodnotě, která odpovídá výši výnosu ze
všech dluhopisů vlastníka téže emise dluhopisů po
zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně za příslušné výnosové období. Při-
padne-li datum reinvestice výnosu na den, který
není pracovním dnem, budou příslušné dluhopisy
připsány na majetkový účet vlastníka dluhopisů
první následující pracovní den. Celková částka vý-
nosu ze všech dluhopisů vlastníka téže emise dlu-
hopisů po zdanění daní vybíranou srážkou podle
zvláštní sazby daně za příslušné výnosové období
se pro účely reinvestice výnosu zaokrouhluje na
celé koruny směrem nahoru. Reinvesticí výnosu
se zvyšuje počet kusů dluhopisů vlastníka a celková
jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Celková
částka posledního výnosu ze všech dluhopisů vlast-
níka této emise dluhopisů vyplácená vlastníkovi
dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost
o reinvestici dluhopisů podle bodu 25 těchto emis-
ních podmínek, se po zdanění daní vybíranou sráž-
kou podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na ha-
léře. V případě vlastníků dluhopisů, kteří nedoloží
doklad, z něhož plyne rezidence, a čestné prohlá-
šení o skutečném vlastnictví příjmu, nemůže být
uplatněna snížená sazba daně vybíraná srážkou po-
dle zvláštní sazby daně vyplývající ze smlouvy o za-
mezení dvojího zdanění nebo z tuzemského zá-

kona o daních z příjmů. Pokud dojde k doložení
výše uvedených dokumentů po datu reinvestice vý-
nosu, tak částka refundace daně bude vyplacena
bezhotovostním převodem na platební účet, který
je veden v tuzemsku v domácí měně a který je
evidován na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů
v evidenci ministerstva, podle bodu 24 těchto emis-
ních podmínek.

17. Výnosové období se stanoví jako šestiměsíční,
a to vždy od 12. 6. do 12. 12. příslušného roku
a od 12. 12. příslušného roku do 12. 6. následují-
cího roku. První výnosové období pro reinvestici
výnosu je od 12. 6. 2013 do 12. 12. 2013. Dru-
hé výnosové období pro reinvestici výnosu je
od 12. 12. 2013 do 12. 6. 2014.

18. Bazický index spotřebitelských cen (životních ná-
kladů) k příslušnému základnímu (referenčnímu)
období je zveřejňován měsíčně na internetových
stránkách Českého statistického úřadu podle kalen-
dáře termínů zveřejnění, přičemž příslušná zá-
kladní (referenční) období použitá pro jeho výpo-
čet v příslušném měsíci stanovuje Český statistický
úřad. Ke stanovení úrokové sazby pro příslušné
výnosové období podle bodu 15 těchto emisních
podmínek se použijí úhrnné bazické indexy spotře-
bitelských cen (životních nákladů) za domácnosti
celkem v České republice. Nebude-li bazický index
spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc
duben a za měsíc říjen příslušného roku Českým
statistickým úřadem zveřejněn vůbec nebo bude-li
zveřejněn v příslušném roce až po datu 20. 5. nebo
až po datu 20. 11., použije se ke stanovení úrokové
sazby pro příslušné výnosové období podle bodu
15 těchto emisních podmínek poslední známý ba-
zický index spotřebitelských cen (životních ná-
kladů) zveřejněný Českým statistickým úřadem
a příslušný bazický index spotřebitelských cen (ži-
votních nákladů) z měsíce, který předchází přísluš-
nému měsíci o šest měsíců, případně je tomuto
předcházejícímu měsíci nejblíže.

19. Výnos určený podle bodů 15 a 16 těchto emisních
podmínek obdrží vždy osoba, která je vlastníkem
dluhopisů k datu 12. 11. počínaje rokem 2013 a k da-
tům 12. 5. a 12. 11. počínaje rokem 2014. Výnos
formou reinvestice výnosu za první výnosové ob-
dobí od data emise do 12. 12. 2013 obdrží osoba,
která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2013.

20. Oddělení práva na výnos od dluhopisu se vylučuje.

21. Emitent není oprávněn předčasně splatit vydané
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dluhopisy před datem jejich splatnosti, nepožádá-li
o předčasné splacení vlastník dluhopisů podle bo-
du 22 těchto emisních podmínek. Ministerstvo je
oprávněno zapsat dluhopisy při jejich vydání nej-
prve na majetkový účet emitenta v evidenci minis-
terstva ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona
o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem je-
jich splatnosti. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem

před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže emi-
tent rozhodne jinak.

22. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat minister-
stvo prostřednictvím distributora o splacení jmeno-
vité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dlu-
hopisů této emise dluhopisů před datem jejich
splatnosti (dále jen „žádost o předčasné splacení“)
podle následujícího harmonogramu:

Datum prvního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum posledního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum
předčasného splacení

1. 4. 2014 30. 4. 2014 12. 6. 2014

1. 10. 2014 31. 10. 2014 12. 12. 2014

1. 4. 2015 30. 4. 2015 12. 6. 2015

1. 10. 2015 30. 10. 2015 14. 12. 2015

1. 4. 2016 29. 4. 2016 13. 6. 2016

3. 10. 2016 31. 10. 2016 12. 12. 2016

3. 4. 2017 28. 4. 2017 12. 6. 2017

2. 10. 2017 31. 10. 2017 12. 12. 2017

3. 4. 2018 30. 4. 2018 12. 6. 2018

1. 10. 2018 31. 10. 2018 12. 12. 2018

1. 4. 2019 30. 4. 2019 12. 6. 2019

1. 10. 2019 31. 10. 2019 12. 12. 2019

Jmenovitá hodnota dluhopisů a příslušný výnos po
zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně za období od data zahájení do data
ukončení příslušného výnosového období, které
těsně předchází nebo je shodné s příslušným datem
předčasného splacení, budou vyplaceny osobě,
která je vlastníkem dluhopisů vždy k prvnímu pra-
covnímu dni následujícímu po příslušném datu po-
sledního možného podání žádosti o předčasné
splacení. Žádost o předčasné splacení podává vlast-
ník dluhopisů prostřednictvím distributora. Od
okamžiku podání žádosti o předčasné splacení ne-
lze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána
příslušná žádost o předčasné splacení, převádět. Je-
den vlastník dluhopisů může k jednomu datu před-
časného splacení prostřednictvím jedné žádosti
o předčasné splacení požádat o předčasné splacení
jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně
1 000 (slovy: jeden tisíc). V případě, že počet kusů

vlastněných dluhopisů na majetkovém účtu vlast-
níka dluhopisů je menší než 1 000 (slovy: jeden
tisíc), může vlastník dluhopisů požádat o předčasné
splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů
menším než 1 000 (slovy: jeden tisíc), pokud po-
žádá o předčasné splacení všech kusů vlastněných
dluhopisů evidovaných na jeho majetkovém účtu
v evidenci ministerstva. Jeden vlastník dluhopisů
může k jednomu datu předčasného splacení požá-
dat o předčasné splacení 100 % (slovy: sto procent)
jím vlastněných dluhopisů do počtu kusů 500 000
(slovy: pět set tisíc) včetně a nejvýše 50 % (slovy:
padesát procent) jím vlastněných dluhopisů nad po-
čet kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy
předčasným splacením zanikají současně s právem
vlastníka na výnos. Částky odpovídající jmenovité
hodnotě dluhopisů vlastníka a příslušnému výnosu
po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně budou vlastníkovi dluhopisů při před-
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časném splacení uhrazeny bezhotovostním převo-
dem na platební účet, který je veden v tuzemsku
v domácí měně a který je evidován na majetkovém
účtu vlastníka dluhopisů v evidenci ministerstva.
Připadne-li datum předčasného splacení na den,
který není pracovním dnem, budou tyto platby
provedeny první následující pracovní den bez ná-
roku na vyplacení výnosu za toto odsunutí plateb.
Případnou změnu platebního účtu oznámí vlastník
dluhopisů ministerstvu prostřednictvím distribu-
tora. Celková částka příslušného výnosu z počtu
kusů dluhopisů, ve kterém byla podána žádost
o předčasné splacení, vyplácená vlastníkovi dluho-
pisů za období od data zahájení do data ukončení
příslušného výnosového období se po zdanění daní
vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za-
okrouhluje na haléře.

23. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě
k datu 12. 6. 2020, nepodá-li vlastník dluhopisů
žádost o předčasné splacení podle bodu 22 těchto
emisních podmínek nebo nepodá-li vlastník žádost
o reinvestici dluhopisů podle bodu 25 těchto emis-
ních podmínek. Tímto datem končí úročení dluho-
pisů. Emitent ve smyslu § 17 zákona o dluhopisech
rozhodl, že právo na splacení dluhopisů má osoba,
která je oprávněna vykonávat práva spojená s dlu-
hopisy k datu 12. 5. 2020. Jmenovitá hodnota všech
dluhopisů vlastníka bude splacena spolu s vyplace-
ním posledního výnosu osobě, která je vlastníkem
dluhopisů k datu 12. 5. 2020. Připadne-li datum
splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení
posledního výnosu na den, který není pracovním
dnem, budou tyto platby provedeny první následu-
jící pracovní den bez nároku na vyplacení výnosu
za toto odsunutí plateb.

24. Emitent se zavazuje, že zabezpečí splacení jmeno-
vité hodnoty dluhopisů spolu s vyplacením posled-
ního výnosu vlastníkům dluhopisů podle těchto
emisních podmínek. Na zabezpečení splacení dlu-
hopisů a vyplacení výnosů se podílejí Centrální de-
pozitář cenných papírů, a.s., Česká národní banka
a ministerstvo. Jmenovitá hodnota dluhopisů je
splacena spolu s vyplacením posledního výnosu
po zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby daně bezhotovostním převodem na platební
účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně
a který je evidován na majetkovém účtu vlastníka
dluhopisů v evidenci ministerstva, nepodá-li vlast-
ník dluhopisů žádost o reinvestici dluhopisů podle
bodu 25 těchto emisních podmínek. Případnou

změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů
ministerstvu prostřednictvím distributora. Celková
částka posledního výnosu ze všech dluhopisů vlast-
níka této emise dluhopisů vyplácená vlastníkovi
dluhopisů se po zdanění daní vybíranou srážkou
podle zvláštní sazby daně zaokrouhluje na haléře.

25. Vlastník dluhopisů je oprávněn podáním žádosti
o reinvestici dluhopisů požádat ministerstvo pro-
střednictvím distributora o reinvestici posledního
výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části jím
vlastněných dluhopisů této emise dluhopisů. V ta-
kovém případě nebude vlastníkovi dluhopisů vy-
placen jejich poslední výnos a nebude splacena je-
jich celková jmenovitá hodnota nebo její příslušná
část bezhotovostním převodem na platební účet
podle bodu 24 těchto emisních podmínek, nýbrž
budou ve vlastníkem požadované výši reinvesto-
vány do státních dluhopisů předem určených mi-
nisterstvem. Podáním žádosti o reinvestici dluho-
pisů nelze reinvestovat jmenovitou hodnotu dluho-
pisů zatížených právy třetích osob, zejména prá-
vem zástavním, ani jmenovitou hodnotu
dluhopisů, u nichž je v evidenci ministerstva za-
psáno pozastavení výkonu práva vlastníka s dluho-
pisy nakládat. Oznámení o datu, od kterého je
možné podávat žádost o reinvestici dluhopisů,
a o státních dluhopisech, do kterých je možné po-
slední výnos a jmenovitou hodnotu dluhopisů rein-
vestovat, se zveřejňuje v dostatečném předstihu na
internetových stránkách ministerstva. Vlastník dlu-
hopisů může prostřednictvím jedné žádosti o rein-
vestici dluhopisů požádat o reinvestici jmenovité
hodnoty jím vlastněných dluhopisů do státních
dluhopisů určených ministerstvem v počtu kusů
nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc) a o reinvestici
posledního výnosu pouze v celé jeho výši. O rein-
vestici posledního výnosu a jmenovité hodnoty
všech nebo části jím vlastněných dluhopisů požádá
vlastník dluhopisů ministerstvo podáním žádosti
o reinvestici dluhopisů prostřednictvím distribu-
tora. Celková částka výnosu z dluhopisů vlastníka
za poslední výnosové období se po zdanění daní
vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně pro
účely reinvestice posledního výnosu a jmenovité
hodnoty dluhopisů zaokrouhluje na celé koruny
směrem nahoru. Posledním dnem pro podání žá-
dosti o reinvestici dluhopisů je 11. 5. 2020. V pří-
padě vlastníků dluhopisů, kteří požádali o rein-
vestici posledního výnosu, bude reinvestována výše
posledního výnosu po zdanění daní vybíranou
srážkou podle zvláštní sazby daně k datu rein-
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vestice dluhopisů. V případě vlastníků dluhopisů,
kteří nedoloží doklad, z něhož plyne rezidence,
a čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu,
nemůže být uplatněna snížená sazba daně vybíraná
srážkou podle zvláštní sazby daně vyplývající ze
smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo z tu-
zemského zákona o daních z příjmů. Pokud dojde
k doložení výše uvedených dokumentů po datu
reinvestice dluhopisů, tak částka refundace daně
bude vyplacena bezhotovostním převodem na pla-
tební účet, který je veden v tuzemsku v domácí
měně a který je evidován na majetkovém účtu vlast-
níka dluhopisů v evidenci ministerstva, podle bo-
du 24 těchto emisních podmínek.

26. Na majetkovém účtu vlastníka dluhopisů zřízeném
ministerstvem v evidenci ministerstva je evidován
pouze jeden platební účet pro účely vyplacení vý-
nosů, splacení dluhopisů před datem jejich splat-
nosti a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů,
a to pro všechny státní dluhopisy vlastníka, které
jsou evidovány v evidenci ministerstva. Veškeré
platby uvedené ve větě první budou poukázány
na platební účet evidovaný v evidenci ministerstva
dva pracovní dny před datem provedení příslušné
platby.

27. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků k datu určení
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností
Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings
na úrovni AA-.

28. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepod-

řízenými závazky České republiky, které jsou na
stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i bu-
doucími přímými, nepodmíněnými a nepodříze-
nými závazky České republiky.

29. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu
s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech pro-
mlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla
být uplatněna poprvé.

30. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve
Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající
se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových
stránkách ministerstva.

31. Provozní řád evidence ministerstva se zveřejňuje
v platném znění na internetových stránkách minis-
terstva a je závazný pro všechny vlastníky dluho-
pisů a distributory a pro všechny osoby podílející
se na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplácení
výnosů.

32. Ministerstvo si vyhrazuje právo činit veškeré
úkony související s vedením evidence ministerstva,
úpisem dluhopisů, předčasným splacením dluho-
pisů, reinvesticí posledního výnosu a jmenovité
hodnoty dluhopisů, zápisy do evidence minister-
stva, změny údajů a ostatní související činnosti vy-
mezené Provozním řádem evidence ministerstva.

33. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, bude
rozhodující verze česká.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2013 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-
-knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o.,
Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihku-
pectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Ku-
čeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezdě-
kov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady před-
platného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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